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Deel 1 | Toelichtingsnota 
 

1. Inleiding 
 

1.1. Algemeen 

 
Voorliggend document is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in de zin van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat volgens artikel 2.2.2. van de VCRO: 

1. een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is; 

2. de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of 

het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet 

van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

3. een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 

4. de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een 

uitvoering is; 

5. in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn 

met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 

6. in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van : 

a) het planmilieueffectenrapport, 

b) de passende beoordeling, 

c) het ruimtelijk veiligheidsrapport, 

d)  andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; 

7. in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 

planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, 

of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid. 

 

In voorkomend geval wordt de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, § 4, eerste lid, 2°, van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid opgenomen in een 

toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Het grafische plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is en de 

erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht. 

 

1.2. Aanleiding tot opmaak van het RUP  

 

Het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GemRUP) wordt opgemaakt om te kunnen 

blijven voorzien in een evenwichtige vraag en aanbod op vlak van wonen voor het dorp Ramskapelle.  

 

Op heden kan de woonfunctie binnen Ramskapelle enkel uitbreiden binnen het huidige juridische 

aanbod, bedoeld voor woongelegenheden voor eigen gezinnen. Echter uit confrontatie van aanbod en 

vraag, blijkt dat de woonbehoefte in Ramskapelle groter is dan het aanbod.  
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Onderhavig RUP voorziet in een gedeeltelijke herziening van een deel van het BPA Ramskapelle 

dorpskern (M.B. 07/11/1990) alsook een uitbreiding ervan. Er wordt gestreefd naar een 

bestemmingsplan en voorschriften die hun aansluiting vinden op het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 

27/07/2007).  

 

Het BPA Ramskapelle-Dorp vormt reeds een gedeeltelijke herziening van het BPA Ramskapelle 

dorpskern (M.B. 07/11/1990).  

 

Het plangebied van voorliggend RUP werd destijds uit het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 27/07/2007) 

gesloten. 

 

1.3. Historiek opmaak RUP 

 

De bvba Geomex Kapelleriestraat 3, 8840 Staden werd door de gemeenteraad in zitting van 25 

september 2013 aangesteld als urbanist van de studieopdracht tot opmaak van het Gemeentelijk RUP 

Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat.  

1) Voor het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat - januari 2015 werd 

een 1ste plenaire vergadering gehouden op 18 juni 2015. Het besluit van deze vergadering luidde: 

“Het RUP wordt aangepast cfr. vermelde opmerkingen. Het ontwerpend onderzoek wordt 

hernomen waarvan de resultaten verwerkt zullen worden in het RUP. De procedure van het RUP 

kan aldus worden verdergezet. Het aangepast ontwerp met stedenbouwkundige voorschriften zal 

voorafgaandelijk “informeel” overgemaakt worden aan de provincie en Ruimte Vlaanderen.” 

2) Naar aanleiding van de plenaire vergadering van 18 juni 2015 werd een nieuw ontwerpend 

onderzoek uitgevoerd, dat leidde tot een voorstel van ontwerp. Alvorens het RUP voorlopig vast 

te stellen werd een informeel overleg gehouden op 30 september 2015 met vertegenwoordigers 

van Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving) en de Provincie: 

“Het RUP komt deels tegemoet aan de opmerkingen van de plenaire vergadering. 

- De densiteit wordt verhoogd door het voorzien van een meergezinswoning. 

- De toelichtingsnota omvat twee inrichtingsvoorstellen. De gevraagde zichtassen zijn enkel 

duidelijk zichtbaar in het eerste voorstel, er wordt gevraagd het tweede voorstel te 

elimineren. 

- De kavel achter perceel 15/02P is te klein om een woning te realiseren. Het perceel dient te 

worden ingericht voor parkeren en/of als openbaar groen of als tuinzone voor de woning op 

perceel 15/02P. 

Er wordt voorgesteld dit aan te duiden op het grafisch plan en bijhorende voorschriften op te 

nemen: 

- Er ontbreken algemene voorschriften omtrent parkeren. 

- Gezien de ligging in de tweede linie kan detailhandel enkel op de gelijkvloerse verdieping van 

de meergezinswoning.” 

3) Op 27 november 2017 werden de maquette en presentatiebundel opgemaakt door Vont in 

opdracht van de nv Bostoen van de voorgenomen ontwikkeling aan dhr. burgemeester en de 

dienst Omgeving stad Nieuwpoort voorgelegd. In juni 2018 werd op basis hiervan een 

verkavelingsdossier voorgelegd. Er volgde een negatief advies van Afdeling Land, waarna een 

aangepast ontwerp met ‘triplettes’ werd voorgesteld en in oktober 2018 werd ingediend. 
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4) De ontwikkeling met ‘triplettes’, die door nv Bostoen werd voorgesteld, werd opgenomen in het 

Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat - november 2018. Een 2de 

plenaire vergadering werd gehouden op 10 december 2018. Het besluit van deze vergadering 

luidde: 

“Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat wordt ongunstig 

geadviseerd. Er wordt voorgesteld om een RUP op te maken en niet te werken met een verkaveling. 

Het RUP dient verder uitgewerkt te worden waarbij het inrichtingsvoorstel 1 van het informeel 

overleg van 30/09/2015 als leidraad dient. De urbanist Geomex dient in het bijzonder aandacht te 

besteden aan de stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, juridische vormvereisten en 

doorvertalen van de principes uit het GRS, PRS en de omzendbrief over het gewestplan in het plan 

en de voorschriften. De urbanist Geomex zal in samenspraak met de stad Nieuwpoort het 

Gemeentelijk RUP aanpassen.” 

5) De verkavelaar heeft een nieuw ontwerpvoorstel opgemaakt waarbij eengezinswoningen worden 

voorzien met een bouwhoogte van 1 bouwlaag + dak. Tussen de bouwblokken worden doorzichten 

voorzien. Er wordt een buffergracht voorzien achteraan de verkaveling met een zone voor 

onderhoud van deze bovengrondse buffer. De verkavelaar heeft gevraagd om dit ontwerpvoorstel 

mee op te nemen in het op te maken Gemeentelijk RUP én gelijktijdig zal een verkavelingsaanvraag 

worden ingediend. De verkavelingsaanvraag werd op 2 juli 2019 ingediend. 

6) Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 april 2019 het voorstel van de 

verkavelaar bekeken en stelt voor om het voorontwerp verkaveling te bespreken met de urbanist 

van het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat. 

7) Op 18 april 2019 werd een informeel overleg gehouden met de urbanist waarbij het volgende werd 

afgesproken: 

- Hier dient te worden voorzien in 1 totaalproject (architecturaal geheel) van wonen in het 

groen met doorsteken naar het achterliggend landschap. 

- Carports mogen de zichtassen niet belemmeren.  

- Eventueel kan voorzien worden in langsparkeren of een groepsparking in plaats van het 

traditionele parkeren op eigen terrein.  

- Er dient te worden gekeken hoe en waar de wadi/buffervoorziening kan worden aangelegd. 

- Er wordt voorgesteld een nieuw inrichtingsplan op te stellen (2 varianten + 1 variant zoals de 

stad het niet wenst). 

8) Het college van burgemeester en schepenen dd. 6 augustus 2019 keurde de 2 scenario’s, 

opgemaakt door de urbanist dd. 17 juli 2019, voor een mogelijke invulling goed met volgende 

opmerkingen/suggesties: 

- Maximaal voorzien van 15 wooneenheden voor het volledig projectgebied; 

- De woningen bestaan uit clusters van maximaal 4 aaneengesloten woningen bestaande uit 

verschillende woontypes met verschillende gevelbreedtes waarbij een gemiddelde breedte 

wordt gehanteerd van 7m én dit geldig per cluster. 

- Per nieuwe wooneenheid maximaal 1 carport in een parkingzone te voorzien: dus maximaal 

15 carports; 

- De rest van de parkingzones in te richten als open ‘groene’ bezoekersparkings; 

- De breedte van de open groene ruimte t.h.v. de open ruimte vastleggen; 

9) Het RUP werd aangepast aan de opmerkingen van college van burgemeester en schepenen dd. 6 

augustus 2019. Het gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat - 

september 2019 werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 26 september 2019.  
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Tijdens de plenaire vergadering werd voorgesteld verder te werken de opmaak van een RUP en niet te 

werken met een verkaveling. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook aan de 

urbanist gevraagd om een nieuw inrichtingsplan op te stellen (2 varianten + 1 variant zoals de stad het 

niet wenst). Het college van burgemeester en schepenen dd. 6 augustus 2019 heeft de 2 scenario’s 

van een mogelijke invulling goedgekeurd met opmerkingen/suggesties. Deze scenario’s met 

opmerkingen/ suggesties werden verwerkt in het gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 

4A Hemmestraat - september 2019, voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 26 september 2019.  

 

 

1.4. Afbakening van het plangebied 

 

 
Figuur: afbakening plangebied (bron: agiv.be) 

 

Het voorliggend RUP werd reeds in 2013 

opgestart en voorziet in een 

gedeeltelijke herziening van het BPA 

Ramskaplle-Dorp (M.B. 27/07/2007), 

waarbij de contour wordt afgestemd op 

de destijds van goedkeuring uitgesloten 

zone ‘Zone 4: projectzone wonen – 

Projectzone A’. 
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Het plangebied wordt als volgt afgebakend: 

- ten noorden door een stuk weiland; 

- ten oosten door een bomenrij op de grens met een stuk weiland; 

- ten zuiden door bebouwde percelen; 

- ten westen door bebouwde percelen. 
 

De grens van het plangebied ten noorden volgt de grens van het woongebied met landelijk karakter 

cf. het gewestplan. 

 

De overige grenzen van het plangebied worden afgestemd op de kadastrale perceelsgrenzen. 

 

Het RUP Ramskapelle–Dorp Projectzone 4A Hemmestraat beslaat een oppervlakte van ca. 76a 87ca.  
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2. Situering en ligging 
 

2.1. Situering 

 

Figuur: situering plangebied (bron: www.geopunt.be) 

 

Onderhavig RUP situeert zich in het polderdorp Ramskapelle, een deelgemeente van Nieuwpoort. 

 

Het achterliggend polderdorp Ramskapelle onderscheidt zich duidelijk van de verstedelijkte kustzone. 

 

Het achterland van Nieuwpoort wordt gevormd door een uitgesproken homogeen vlak agrarisch 

polderlandschap dat aansluit bij het buitengebied. Het gebied wordt gekenmerkt door akkers- en 

weilanden. Het kan verder worden gedifferentieerd in: 

- de Nieuwlandpolders, welke versnipperd voorkomen in de nabijheid van het stedelijk gebied, 

voornamelijk ten noorden van de A18. De polders zijn gekenmerkt door kleinschalige percelering. 

- de Middellandpolders ten zuiden van de A18, welke aansluiten bij een grensoverschrijdend 

polderlandschap. Deze polders worden gekenmerkt door grotere percelering waarbinnen het 

polderdorp Ramskapelle te situeren is. 
(bron: GRS Nieuwpoort, IG, pg. 23) 

 

Ramskapelle bevindt zich in de zuidoostelijke oksel van het op- en afrittencomplex tussen de E40 en 

de N355. De N355 (Diksmuidse Weg) verbindt Nieuwpoort-stad en Nieuwpoort-bad met het 

achterland en voornamelijk met Diksmuide.  

De gewestweg N356 (Ramskapellestraat) die de dorpskern doorsnijdt, verbindt Sint-Joris, eveneens 

een deelgemeente van Nieuwpoort, met het achterland. 
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2.2. Ligging 

 
Het RUP Ramskapelle–Dorp Projectzone 4A Hemmestraat is in het noordelijk deel van de kleine 

dorpskern van Ramskapelle gelegen. Meer bepaald ten noorden van de Hemmestraat, welke van het 

centraal plein oostwaarts loopt. 

 

 
Figuur: situering plangebied (bron luchtfoto: www.agiv.be) 

 
Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap ‘Westelijke Middelland’. Dit is een vlak 

landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen, sterk verspreide alleenstaande bebouwing en wijdse 

panoramische zichten. De bebouwing vormt geïsoleerde puntvormige elementen in de open ruimte. 

Hier en daar komen uitzonderlijke dominante beelddragers (toren…) of enkele repetitieve 

karakteristieke elementen (brugjes, sloten…) voor als kleine landschapselementen.  
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3. Feitelijke en juridische toestand 
 

3.1.  Feitelijke toestand 

 
Zie ook plan  ‘bestaande toestand’ en plan ‘luchtfoto’ voor aanduiding van de opnamepunten van de foto’s. 

 

Ramskapelle is een klein polderdorpje dat zich ontwikkeld heeft langs de volgende invalswegen: de 

Ramskapellestraat, de Hemmestraat en de Molenstraat; welke vanuit het kruispunt (centraal plein) 

lineair uitwaaierend naar de open ruimte toe. Het centrum wordt ten zuiden uitgebreid in de vorm van 

verkavelingen (GRS Nieuwpoort, IG, pg. 65). 

 

De dorpskern kent een geconcentreerde bebouwing (GRS Nieuwpoort, IG, pg. 27). Het 

voorzieningsniveau van Ramskapelle is quasi nihil (GRS Nieuwpoort, IG, pg. 65). 

 

Het RUP Ramskapelle–Dorp Projectzone 4A Hemmestraat, gelegen in het noordelijk deel van het 

plattelandsdorp, omvat grotendeels een stuk weiland en deels een stuk tuinzone (in het oostelijk deel 

van het plangebied). 

 

 
Figuur: bestaande toestand plangebied (bron luchtfoto: www.agiv.be) 
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3.2. Fotoreportage 

 

  
Foto 1: toerit naar plangebied (dd. 07/10/2013). Foto 2: weiland deels vervat binnen het RUP, deels 

grenzend aan het plangbied (dd. 07/10/2013). 

  
Foto 3: weiland deels vervat binnen het RUP, deels 
achterliggend aan het plangbied (dd. 07/10/2013). 

Foto 4: achterkant woonlint langsheen de 
Hemmestraat (zuiden van het plangebied) (dd. 
07/10/2013). 

  
Foto 5: westelijke kant plangebied (dd. 07/10/2013). Foto 6: Hemmestraat oostelijke richting (weg van 

centrum) (dd. 07/10/2013). 
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Foto 7: Hemmestraat oostelijke richting (weg van 
centrum) (dd. 07/10/2013). 

Foto 8: Hemmestraat westelijke richting (richting 
centrum) (dd. 07/10/2013). 
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3.3. Watertoets 

 

Het plangebied grenst ten oosten aan een onbevaarbare waterloop van tweede categorie 

(WN.3.2.1.4, beheerder Westkustpolder). 

 

Het plangebied is gelegen in het afwateringsgebied van de bovenvermelde waterloop.  

 

3.3.1. Overstromingsgevoelige gebieden 

 
Figuur: overstromingsgevoelige gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be) 

 

Een van de belangrijkste indicatoren inzake de watertoets is de overstromingsgevoeligheid van het 

gebied. 

 

Het plangebied en de nabije omgeving ervan zijn niet overstromingsgevoelig. Echter is het volledige 

dorp Ramskapelle van nature overstroombaar vanuit zee (zeepolders). Dat wil zetten dat er een zeker 

overstromingsrisico bestaat bij het falen van dijken of andere waterbeheersingsinfrastructuur. 

 

Er zijn geen effectief overstromingsgevoelige gebieden aanwezig binnen het plangebied of in de 

directe omgeving. Geen enkele zone wordt aangeduid als recent overstroomd gebied (ROG).  

 

 

3.3.2. Infiltratiegevoelige gebieden 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te 

kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de 

ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is van groot belang omdat daardoor de 

oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in 

voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van 

watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.  

 

Het volledige plangebied wordt aangeduid als zijnde niet infiltratiegevoelig (Bron: www.geopunt.be).  
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3.3.3. Erosiegevoelige gebieden 

De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen in 

bodemgebruik, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater 

van hellingen en tot afspoelen van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan een vergunning of de 

goedkeuring van een plan of programma, voor advies voor te leggen aan de afdeling 

Landbouwontwikkeling van het Vlaams Gewest. 

 

Het plangebied is gedeeltelijk erosiegevoelig. 

 

 
Figuur: erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be) 

 

3.3.4. Grondwaterstromingsgevoelige gebieden  

Op basis van de actuele watertoets worden een aantal indicatoren inzake gevoeligheid voor ingrepen 

van grond- en oppervlaktewater bestudeerd. De gevoeligheid is hierbij vaak gerelateerd aan de 

betrokken bodemopbouw en bodemsoort.  

Op het vlak van grondwaterstromingsgevoeligheid is het plangebied zeer gevoelig voor 

grondwaterstroming. Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met 

een diepte van meer dan 3m of een horizontale lengte van meer dan 50m dient advies aangevraagd te 

worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

 

 
Figuur: grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be) 
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3.3.5. Grond- en oppervlaktewaterwingebied 

Het plangebied ligt niet in een beschermingszone voor grondwaterwinning of een 

oppervlaktewaterwingebied.  

 

3.3.6. Milderende maatregelen 

Bij de aanleg van verharde oppervlakten dient er zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van 

waterdoorlaatbare mateialen of dient het hemelwater afgevoerd te worden naar onverharde zones. 

 

Wanneer er nieuwe gebouwen worden opgericht, dient het regenwater zoveel mogelijk hergebruikt 

te worden. Het overtollige regenwater dient geïnfiltreerd en gebufferd te worden en, in laatste 

instantie, vertraagd te worden afgevoerd. 

 

Bijkomend zullen alle te ondernemen acties moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwaterputten, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

regenwater. 

 

Wanneer er ondergrondse constructies gebouwd worden met een diepte van meer dan 3 meter of een 

horizontale lengte van meer dan 50 meter zal er advies aangevraagd moeten worden bij de bevoegde 

adviesinstanties, gezien de gronden gelegen zijn in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1. 
 

3.4. Bodem 

 
3.4.1. Bodemkaart 

Het plangebied is gelegen in de Polders.  

 

 

  OB: Bebouwde zones 

 OU1: Uitgeveende gronden 

Figuur: bodemkaart (bron: www.geopunt.be) 

 

http://www.geopunt.be/
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Het plangebied van het RUP Ramskapelle–Dorp Projectzone 4A Hemmestraat is gelegen op 

kunstmatige gronden (bebouwde en uitgeveende gronden).  

 

In de omgeving van Ramskapelle komen veel kunstmatige gronden voor. Deze gronden werden 

kunstmatige verlaagd ten gevolge van veenwinning. 

Rond de zone van de uitgebrikte gronden liggen hoofdzakelijk Middelland gronden, met klei overdekte 

kreekrug-gronden en overdekte poelgronden. 

 

3.4.2. Bodemverontreiniging  

Binnen het plangebied zijn geen vervuilde gronden gekend. 

Echter net buiten het plangebied zijn wel enkele vervuilde gronden gelegen, waarvan één grenzend 

ten noorden. 

Op het verontreinigd perceel (sectie A, nr. 16A5), grenzend aan het plangebied, werd een oriënterend 

en beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd (respectievelijk dd. 02/07/1997 en dd. 04/12/2000). 

Hierbij blijkt dat er concentraties worden vastgesteld waarbij de kwaliteit van de bodem rechtstreeks 

of onrechtstreeks nadelig wordt beïnvloed of kan beïnvloed worden. 

Gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult zoals weergegeven in de 

vermelde rapporten, is er geen sprake van een historische bodemverontreiniging die een ernstige 

bedreiging vormt. Op basis hiervan dient conform het bodemsaneringsdecreet niet overgegaan te 

worden tot verdere maatregelen.  

 

 
Figuur: bodem verontreinigde gronden (bron: OVAM) 
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3.5. Juridische toestand 

 
Zie ook plan  ‘juridische toestand’ 
 

3.5.1. Gewestplan  

 
Figuur: gewestplan Veurne-Westkust (bron: agiv.be) 

 

Onderhavig RUP ligt in het goedgekeurd gewestplan Veurne-Westkust, vastgesteld bij koninklijk besluit 

op 6 december 1976.  

 

Het plangebied is volgens het gewestplan volledig gelegen in ‘woongebied met landelijk karakter’.  

 

3.5.2. Herbevestigd agrarisch gebied 

Niet van toepassing. 
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3.5.3. APA/BPA 

Het RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat is gelegen binnen de contouren van: 

 

1) Het BPA Ramskapelle dorpskern (M.B. 07/11/1990) 

 

Het plangebied is deels gelegen binnen voornoemd BPA gelegen in ‘Zone voor sociale en/of private 

verkaveling, in zijn totaliteit of in fasen te verkavelen op basis van een door de gemeenteraad goed te keuren 

wegenisstructuur…’.  

 
Figuur: bestemmingsplan BPA Ramskapelle dorpskern (07/11/1990) 

  

Contour onderhavig RUP Ramskapelle-Dorp 
Projectzone 4A Hemmestraat 
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2) Het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 27/07/2007) 

 

Dit BPA is een gedeeltelijke herziening van het BPA Ramskapelle dorpskern (M.B. 07/11/1990) 

Het onderhavig RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat is binnen de contour van het 

voornoemd BPA gelegen in ‘Zone 4: projectzone wonen – Projectzone A’. Echter werd deze zone van 

goedkeuring onthouden, omdat: 

- de invulling van deze zone niet in overeenstemming is met de gewestplanbestemming woongebied met 

landelijk karakter; 

- het niet wenselijk is op deze plaats een verdichting te voorzien door het bouwen in tweede bouworde. 

Daarnaast werd ook ‘Deelzone: Parkzone’ van goedkeuring onthouden omdat: 

- deze zone gelegen is binnen herbevestigd agrarisch gebied cf. de beslissing van de Vlaamse Regering 

van 31/03/2006; 

- de invulling van een dergelijke zone op die plaats gezien de schaal van het dorp, niet wenselijk is, mede 

gezien de onthouding van de zone 4A. 

 
Figuur: bestemmingsplan BPA Ramskapelle-Dorp (27/07/2007)  

Contour onderhavig RUP Ramskapelle-Dorp 
Projectzone 4A Hemmestraat 
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3.5.4. RUP 

Het provinciaal RUP Solitaire vakantiewoningen Westhoek (V.R. 23/10/2013): 

Binnen de contouren van dit PRUP wordt de functie solitaire vakantiewoning, binnen bestaande vergunde of 

vergund geachte, niet verkrotte woningen, met uitzondering van appartementen en studio’s, toegestaan.  

Dit voor zover: 

- deze woning gelegen is in een bestemming die ressorteert onder de gebiedscategorie ‘landbouw’ (cf. 

VCRO),  

- er binnen de woning of het gebouwencomplex geen functies zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als een 

complementaire functie bij een residentiële woonfunctie. 

 

Een woning die d.m.v. dit PRUP als vakantiewoning vergund werd, kan ten allen tijde terug als residentiële 

woning vergund worden. 

 

3.5.5. Gemeentelijke verordening 

- Verordening: ‘Plaatsen van terrassen op het openbaar domein’ (deputatie: 27/03/2008); 

- Verordening: ‘Ruimtes voor stockeren selectief afval’ (deputatie: 27/01/2003). 
 

3.5.6. Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen 

Het stadsbestuur heeft een belastingsregelement waarbij een belasting geheven wordt op het 

ontbreken van de nodige parkeerplaatsen bij het optrekken van nieuwe gebouwen en bij het uitvoeren 

van verbouwingswerken, evenals bij het wijzigen van de bestemming van bestaande 

parkeerplaats(en). 

 
3.5.7. Verkaveling 

Er zijn geen goedgekeurde verkavelingen gelegen binnen het plangebied van onderhavig RUP. 

 

3.5.8. Rooilijnen 

Niet van toepassing. 
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3.5.9. Trage wegentoets 

  
          wijzigingen 

Figuur: Uittreksel Atlas der buurtwegen (bron: giswest.be) 

 
Er lopen geen trage wegen doorheen het plangebied. 
 
De Hemmestraat staat aangeduid als ‘Chemin n:1’, ‘Hemmestraet’, en loopt van Ramskapelle naar 
het gehucht Schoorbacke. 
 
Een deel van de ‘Hemmestraet’ werd vernietigd via een besluit van de Bestendige Deputatie op 
datum van 15/02/1871. Het betreft een bocht in de weg die kwam te vervallen door het rechttrekken 
van de Hemmestraat. 
 
De voorgestelde ingrepen hinderen en/of bezwaren deze weg niet of wijzigen niets aan het tracé.  
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3.5.10. Onroerend erfgoed 

Binnen het plangebied is geen bouwkundig erfgoed gelegen. 

 

Echter in de nabijheid van het plangebied is heel wat erfgoed gelegen, met name: 

- De pastorie; 

- Een rij van arbeiderswoningen in wederopbouwarchitectuur, langsheen de Hemmestraat; 

- De parochiekerk St-Laurentius. 

 

Daarnaast bevindt zich in de nabije omgeving ook wat wereldoorlog relicten, met name: 

- Het Heilig Hartbeeld militaire doden; 

- Gedenkplaat 14de Linieregiment Hemmestraat 1; 

- Graf Belgisch militair Nollet op kerkhof ; 

- Gedenksteen 6de Linie en Franse 16e Chasseurs à Pied; 

 

Ook de orgel van de Sint-Laurentius-kerk werd aangeduid als erfgoed 

 

 
Figuur: Uittreksel geoloket Onroerend erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be) 
 

     Aanduiding bouwkundige relicten  Aanduiding wereldoorlog-relicten  Aanduiding geïnventariseerde orgels 

 

Gezien het onderhavig RUP invulling geeft aan een achterliggende stuk grond, en bijgevolg geen effect 

heeft op het straatbeeld, zullen de ontwikkelingen binnen het plangebied geen afbreuk doen aan het 

nabijgelegen erfgoed. 

 

Op ca. 250 meter ten oosten van het plangebied, loopt de spoorwegberm of frontzate Nieuwpoort-

Diksmuide, welke beschermd is als monument (M.B. 10/06/1999). De ontwikkelingen die mogelijk 

worden door onderhavig RUP vormen geen bedreiging voor het desbetreffend beschermd monument 

(zie ook plan juridische toestand). 

http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/83683
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/213298
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De oude spoorlijn naar Nieuwpoort speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog een cruciale rol in de 

inundatie van de IJzervlakte en het verdere verloop van de oorlog. De Belgische troepen hadden zich 

verschanst achter de verhoogde spoorwegberm, waardoor de Duitsers er nooit in slaagden om 

Ramskapelle in te nemen.  

Op de loopgravenkaart is duidelijk te zien dat de Belgische defensie uit meerdere linies en 

versterkingen bestond, die een eventuele doorbraak konden opvangen. Het plangebied wordt 

doorkruist door een belangrijke Belgische verdedigingslinie. De kans is reëel dat van deze 

verdedigingslinie nog sporen bewaard zijn.  

 

3.5.11. Beschermde landschappen 

Het plangebied is niet gelegen in een relictzone of ankerplaats.  

 

Op ca. 250 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich de relictzone ‘Poldergebied Ramskapelle 

– Allaertshuizen’. Deze relictzone kent verstoring door de ruilverkaveling te Ramskapelle (akte 

07/12/84): de ontsluitingswegen zijn grotendeels gewijzigd. 

 

 
Figuur: relictzones (bron layer relictzone: www.geopunt.be) 

 

Beleidswenselijk streeft men naar een maximaal behoud van het open landelijk karakter door: 

- niet-grondgebonden landbouw te weren; 

- architectonisch (kleur, vorm, hoogte) inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande 

verticale blikvangers (skyline dorpen) niet domineren; 

- bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing,  

- enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te stimuleren aansluitend bij de kernbewoning;  

- het weren van alle lintbebouwing;  

- het behoud van grote open ruimten met weinig lineair groen; 

- ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen;  

- het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden. 
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3.5.12. Ruilverkavelingen 

Te Nieuwpoort werd op het grondgebied van Ramskapelle een ruilverkaveling uitgevoerd. 

 

 
Figuur: Ruilverkavelingsgebieden (bron: www.geopunt.be) 

 

Krachtlijnen voor de ruilverkaveling op het grondgebied van Nieuwpoort waren: 

- natuurbouwproject langsheen de Canadalaan, ter hoogte van het Littobos; 

- Wandelpad langsheen het Littobos en gedeeltelijk langsheen de waterloop zonder naam; 

- behoud (herstel) weidelandschap ter hoogte van de Lenspolder; 

- Beplanting langsheen de Victorlaan; 

- Tussen de Canadalaan en de Kinderlaan : gedeeltelijk Duinpolder overgang, in de buurt van 

Nieuwpoort-Stad gedeeltelijk bos; 

- Routes langsheen het kanaal Nieuwpoort – Duinkerke. 
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4. Beleidsmatige context 
 

4.1. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld op 24 

juli 1996 en definitief goedgekeurd op 23 september 1997.  
 

Het vormt een kader voor de provinciale en gemeentelijke structuurplannen. Elementen uit het 

richtinggevend gedeelte en bindende bepalingen werken door op het provinciale en gemeentelijke 

niveau. 
 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangegeven 

voor vier structuurbepalende elementen en componenten op Vlaams niveau: stedelijke gebieden & 

stedelijke netwerken, elementen van het buitengebied, economische knooppunten en 

lijninfrastructuren.  
 

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt op kernachtige wijze uitgedrukt in de 

metafoor: Vlaanderen open en stedelijk. Door de groei zoveel mogelijk op te vangen in de stedelijke 

gebieden wordt een dubbel doel nagestreefd: het versterken van de leefbaarheid en economische 

slagkracht van de stedelijke gebieden en economische knooppunten en de bescherming van de open 

ruimte voor verdere aantasting en versnippering. 
 

Elementen van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau bepalend voor de gemeente Nieuwpoort, 

specifiek voor de deelgemeente Ramskapelle: 

- Wat betreft de natuurlijke structuur, is Ramskapelle niet gelegen in een VEN- of IVON-gebied; 

- De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden dat het duurzaam functioneren 

van de landbouw verzekeren. Deze gebieden worden door het Vlaams Gewest afgebakend. Die 

afbakening is een ruimtelijk functionele begrenzing met als doel vanuit de ruimtelijke planning de 

landbouwfunctie beleidszekerheid en –continuïteit te bieden. Het is de bedoeling zowel de 

natuurlijke als de agrarische structuur gelijktijdig af te bakenen. In de afgebakende gebieden wordt 

gestreefd naar een betere landbouwstructuur, hierbij moet vermeden worden dat andere functies 

de landbouw op termijn gaan bemoeilijken. 

- De bestaande toeristisch-recreatieve structuur in het buitengebied moet in grotere mate en meer 

optimaal worden benut. Er moet ook worden gezocht naar vormen van medegebruik door 

toerisme en recreatie van infrastructuur die voor andere activiteiten is uitgebouwd. In het 

buitengebied is het niet wenselijk om grootschalige voorzieningen uit te breiden of nieuw in te 

planten.  

- Binnen het RSV wordt er geopteerd voor een optimalisering van het bestaande wegennet via een 

categorisering van wegen. Andere doelstellingen zijn het versterken van alternatieven voor 

autoverkeer en het mobiliteitsbeleid richten op het beheersen van het verkeer. 

Binnen het RSV wordt de selectie van hoofd- en primaire wegen doorgevoerd. Een hoofdweg heeft 

als functie het verbinden op internationaal niveau en als nevenfunctie het verbinden op Vlaams 

niveau. Primaire wegen hebben als functie het verbinden en verzamelen op Vlaams niveau. Het 

autoverkeer wordt door een kamstructuur met de A18/E40 als basis via primaire invalswegen naar 

de badplaatsen geleid. In dit systeem wordt de E40 als hoofdweg geselecteerd en de N355 wordt 

primaire weg II. 
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4.2. Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen. 

 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan biedt eveneens een referentiekader voor de ruimtelijk 

planning op gemeentelijk niveau.  

 

Het PRS West-Vlaanderen werd definitief vastgesteld door de Provincieraad van de provincie West-

Vlaanderen op 6 maart 2002.  

 

Het provinciaal ruimtelijke structuurplan omvat een informatief (bestaande ruimtelijke structuur), een 

richtinggevend (visie en gewenste ruimtelijke structuur) en een bindend gedeelte (bindende 

bepalingen). 

 

De visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling geschetst in het PRS sluit aan bij het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen en geeft een nadere uitwerking en invulling aan de elementen die vragen 

om een samenhangend beleid over de gemeentelijke grenzen heen. De bindende bepalingen vormen 

het kader voor de maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren. De 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgewerkt volgens deelstructuren, de gewenste ruimtelijke 

nederzettingsstructuur, de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur, de gewenste ruimtelijke 

agrarische structuur, de gewenste ruimtelijke structuur bedrijvigheid, de gewenste ruimtelijke 

structuur kleinhandel, de gewenste ruimtelijke structuur toerisme en recreatie, de gewenste 

ruimtelijke structuur van verkeer en vervoer en de gewenste ruimtelijke structuur van het landschap. 

 

Elementen van het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau bepalend voor de gemeente Nieuwpoort, 

specifiek voor de deelgemeente Ramskapelle: 

- Ramskapelle is niet geselecteerd als deelstructuur 

- Grotere aaneengesloten gebieden met grondgebonden landbouw moeten behouden en versterkt 

worden omwille van de samenhang van de agrarische structuur zelf; waarbij taken op het vlak van 

toerisme & recreatie en landschaps- & natuurbeheer actief kunnen opgenomen worden.  

- Het poldergebied rond Ramskapelle wordt maakt deel uit van de gebiedsdekkende 

landschapseenheid ‘gave landschappen’. Het beleid in deze gebieden is gericht op het behouden 

en versterken van de traditionele kenmerken en karakteristieken. Dit impliceert echter niet dat 

nieuwe ingrepen worden uitgesloten. Wel dient hierbij rekening worden gehouden met de 

landschappelijke draagkracht van het gebied. Ook het behoud van de structuurkenmerken van het 

gebied staan voorop. 

- De oude spoorwegbedding Nieuwpoort- Diksmuide vormt een landschap structurerend en 

toeristisch-recreatief lijnelement.  

- De provincie selecteert de secundaire wegen om door middel van deze categorisering tot een 

optimalisering te komen van het wegennet in West-Vlaanderen. 

Zijn geselecteerd voor Ramskapelle, secundaire weg Type II : 

• N355 : van de N34 tot de N396 en van de A18 tot de N35 (Pervijze-Diksmuide) 

• N356 : van de N367 (Brugsesteenweg) tot de N355 (via omleiding Zesde Liniestraat) 

 

Nieuwpoort heeft een uitrustingsniveau dat hoger is dan in de overige badplaatsen. 
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Herziening Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. 

 

De herziening (addendum) van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS W-VL) 

werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 27 juni 2013 en goedgekeurd door de minister op 

11/02/2014. 

 

Ramskapelle werd niet als woonkern geselecteerd bij de herziening van het PRS. 

 

De kuststrook De Panne – Nieuwpoort/Lombardsijde) wordt gekenmerkt door een ruimtelijke 

structuur bestaande uit de oude, onderling verbonden dorpskernen en gelegen op 2 tot 3 km van het 

kustfront. Aan zee, in het verlengde van deze oude dorpskernen liggen de badsteden, op hun beurt 

onderling verbonden (Koninklijke BaanN34 en de kusttram). Tussen deze badplaatsen liggen nog 

diverse duingebieden. De subregio wordt verder gekenmerkt door brede strandstroken. 

Binnen dit gebied vormt Nieuwpoort een aparte eenheid met zijn historische vestingstad, de 

IJzermonding (met estuariumzone) en de grootschalige uitbouw van de jachthaven. De Westkust 

beschikt over een aansluiting met het achterland, waardoor polderdorpen ontwikkelingen kenden die 

sterk op het kusttoerisme zijn gericht (bv. Beauvoorde). 

 

Wegens de draagkracht komt Nieuwpoort (jachthaven), in aanmerking voor strategische 

projectgebieden. Strategische projectgebieden zijn afgebakende zones waar een geïntegreerd beleid 

gevoerd wordt. Er worden nieuwe bovenlokale ontwikkelingen voorzien met o.a. toeristisch-

recreatieve infrastructuur, woningen en dienstenzones. Bij de uitbouw van de jachthavens, al dan niet 

als deel van een strategisch projectgebied, gaat de nodige aandacht naar de relatie tussen jachthaven 

en stadskern. Er wordt ook gestreefd naar een diversificatie van functies en voorzieningen met 

aandacht voor de inrichting van het openbaar domein en aansluiting op het openbaar vervoersnet. 

De badplaatsen buiten de stedelijke gebieden worden geselecteerd als kusthoofddorpen. Om 

voldoende ruimte voor de eigen woningbehoefte te garanderen is een flankerend woonbeleid nodig. 

Ontwikkelingen omtrent tweede verblijven en pensioeninwijking worden per badplaats afgewogen, 

afhankelijk van de ruimtelijke draagkracht en de schaal van de kern.   

 
4.3. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort  

 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort werd door de deputatie goedgekeurd op 9 

december 2010. 

 

De eigenheid van Ramskapelle als polderdorp dient behouden en versterkt te worden. Het verzekeren 

en optimaliseren van de leefbaarheid ligt hem voornamelijk in het benutten van de aanwezige 

ruimtelijke kansen, afwerken en versterken van de kern en het verbeteren van de kwaliteit, met 

respect voor het pittoreske karakter (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 10). 

 

Één van de knelpunten die aangehaald worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 

Nieuwpoort is dat er nood is aan vrij-liggende kavels of bijkomende woongelegenheden in Ramskapelle 

(GRS Nieuwpoort, IG, pg. 66). 
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De woonfunctie kan enkel uitbreiden binnen het huidige juridische aanbod en is bedoeld voor 

woongelegenheden voor eigen gezinnen (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 51). (Nota: de 

woonuitbreidingsgebieden op grondgebied van Ramskapelle zijn reeds aangesneden).  

 

Rekening houdend met de resultaten uit de gesloten bevolkingsprognose 2007-2012 (GRS Nieuwpoort, 

IG) kon worden vastgesteld dat het juridische aanbod krap zal zijn (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 52). 

Specifiek voor Ramskapelle bleek uit de confrontatie aanbod en vraag in het informatief gedeelte van 
het GRS dat de woonbehoefte in Ramskapelle groter was dan het aanbod, waardoor het opvangen van 
de aangroei van de eigen bevolking tot 2012 moeilijk bleek. Daarenboven bieden de overige kernen 
van Nieuwpoort ook geen overaanbod. Om de leefbaarheid van Ramskapelle in de toekomst te 
garanderen suggereert de gemeente om bij de herziening van het PRS Ramskapelle te selecteren als 
woonkern zodat een beperkte kleinschalige woonuitbreiding mogelijk wordt (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 
52). 
 
Om enerzijds te voldoen in de eigen woonbehoeften en anderzijds de open ruimte te behouden, wordt 

in eerste instantie een beleid van verdichting en afwerking van de kernen vooropgesteld, eerder dan 

uitbreiding van de kernen (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 52). 

 

Hierbij dient het karakter en de specifieke eigenheid van de bestaande kernen behouden en 

gerespecteerd te worden. 

Dit vertaalt zich als: 

 Het bebouwen van bouwrijpe percelen langs uitgeruste wegen en in goedgekeurde verkavelingen. 

 Inbreidingsprojecten op de niet-bouwrijpe gronden binnen de kernen. 

 Kwalitatieve verdichting bij de herstructurering en/of reconversie van het bestaande 

woningpatrimonium. 

 Functionele versterking en verwevenheid van de kernen. 

Hierbij dienen bij de uitvoering van inbreiding en - reconversieprojecten maatregelen te worden 

genomen ten goede van het watersysteem (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 52). 

Volgende ontwikkelingsperspectieven dienen voorop te staan bij het versterken van de 

woonstructuur: 

 Afwerken van de dorpsrand in zijn dubbele relatie, nl. versterken van de relatie naar de bebouwde 

en onbebouwde ruimte toe. 

 Het behouden en creëren van gedifferentieerde bebouwingsdichtheden en nieuwe 

woontypologieën. 

 Behoud van morfologie en typologie binnen de kern Ramskapelle, samen met het behoud en het 

versterken van aanbod aan (betaalbare) woningen voor de eigen inwoners. Appartementering 

en/of schaalvergroting die afbreuk doen aan de eigenheid van Ramskapelle zijn hierbij niet 

gewenst, de huidige karakteristieken dienen maximaal behouden te blijven  

(GRS Nieuwpoort, RG, pg. 52). 

 

Nieuwpoort stad gaat in de eerste plaats de behoefte invullen door kerninbreiding. Uit de 

behoefteberekening is het duidelijk dat Ramskapelle nagenoeg niet beschikt over enig 

bouwpotentieel. Niettegenstaande de dorpskern niet geselecteerd is binnen het PRS, alsook niet 

binnen de herziening van het PRS, als een kern waar kernuitbreiding mogelijk is, wordt binnen het GRS 

voor deze kern toch een zoeklocatie aangeduid. Volgende locaties komen hiervoor in aanmerking (GRS 

Nieuwpoort, IG, pg. 96): 
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Figuur: zoekzones voor wonen te Ramskapelle (GRS Nieuwpoort, IG, pg. 96) 

 
Bron: GRS Nieuwpoort, IG, pg. 96 

 

Er wordt geopteerd om zone 3, nl. het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Molenstraat als 

prioritaire zoekzone aan te duiden (GRS Nieuwpoort, IG, pg. 96). 

 

De nadruk voor de gewenste nederzettingsstructuur ligt veeleer op de kwalitatieve dan op de 

kwantitatieve ontwikkelingen, het gaat om de optimalisatie, kwalitatieve verbetering of afwerking van 

de bestaande ruimtelijke structuur door inbreidingsprojecten (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 51). 
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Bij de verdere ontwikkeling van het wonen in de kern wil de gemeente een beleid voeren dat voorziet 

in een diversificatie van het woningaanbod en in het investeren in de herwaardering en kwaliteit van 

de woningen en de woonomgeving. Diversificatie van het woningaanbod wil niet alleen zeggen sociale 

woningen voor de minder gegoede klasse, maar tevens dient er een aanbodbeleid gevoerd te worden 

voor betaalbare woningen, bestemd voor de middenklasse, voor de alleenstaande en jonge gezinnen 

en een aanbodbeleid voor de seniorenhuisvesting. Hierbij dienen tevens voldoende 

parkeermogelijkheden en groene open ruimtes te worden voorzien en dient er aandacht besteed te 

worden aan het kindvriendelijke karakter van de straten (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 51). 

 

De aanwezige relaties, zowel zichtrelaties als recreatieve fysische relaties, met de open ruimte moeten 

zo goed als mogelijk benut worden. Om het polderdorp kwalitatief te houden en de voeling met het 

omliggende polderlandschap te behouden en te versterken zijn dan ook volgende (ruimtelijke) 

principes noodzakelijk: 

 Het behouden van groene vingers als bindingsmiddel tussen de kern en het omliggende 

poldergebied. Centraal staat hierin het herstructureren van de bestaande ruimte in functie van het 

creëren van open – ruimte wiggen naar de kern toe. Als concreet voorbeeld wordt de ruimte 

langsheen de Hemmestraat bedoeld, zodat er een open ruimte wig ontstaat naar de Oude 

Spoorwegzate toe. 

 Afwerking dorpsranden. Belangrijk is dat de bebouwde ruimte niet verder uit deint in de open 

ruimte. De compactheid van het polderdorp is van kwalitatief belang, de overgang van bebouwde 

ruimte naar open ruimte dient duidelijk afgelijnd te zijn. De aanwezige relaties, zowel zichtrelaties 

als recreatieve fysische relaties, met deze open ruimte moeten zo goed als mogelijk benut worden. 

Aan deze eis kan voldaan worden door vanuit het dorp diepteperspectieven te creëren en de 

toeristisch-recreatieve routes op het dorp te betrekken, de relatie van de Oude spoorwegbedding 

met de dorpskern aanhalen door een drempel te creëren op de fietsroute. Daarnaast dient extra 

aandacht besteed aan de erfbeplanting op de overgang van bebouwde naar onbebouwde ruimte. 

 Versterken van het voorzieningsniveau. Het voorzieningsniveau in Ramskapelle is minimaal, zowel 

voor de bevolking als voor de recreanten. Er moet een stimulans komen voor het oprichten van 

een verkooppunt voor primaire voorzieningen. Hiermee worden kleinschalige voorzieningen 

bedoeld, noodzakelijk voor het functioneren van een leefbare kern, zoals een bakker, slager en 

dergelijke. De nieuwe bewoners in de recent gerealiseerde verkaveling en de aanwezigheid van 

toekomstige recreanten - door Ramskapelle beter aan te sluiten op het toeristisch-recreatieve 

netwerk - kan voor een toenemende vraag zorgen op de afzetmarkt. 

 Uitbreiding van de sport- en recreatiemogelijkheden. Ook op het vlak van sport- en recreatie is het 

voorzieningsniveau in Ramskapelle minimaal. Er is nood aan een volwaardige voetbalveld en 

speelaccommodatie om de leefbaarheid van de kern voor de lokale bevolking te vergroten. Om de 

realisatie van een voetbalveld mogelijk te maken worden drie zoeklocaties voorgesteld, dit in 

directe relatie met het kerngegeven van Ramskapelle (zie gewenste toeristisch recreatieve 

structuur). 

1. Zoekzone ten noorden van de Molenstraat 

2. Zoekzone ten zuiden van de Molenstraat, nl. ten zuiden van het bestaande 

woonuitbreidingsgebied en zuidelijk van de kerkwegel 

3. Zoekzone tussen de Hemmestraat en Ramskapellestraat, dit onder voorbehoud van de 

waterzieke gronden. 
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Een belangrijk randcriterium bij de uiteindelijke locatie vormt het verkeersaspect, nl. ontsluiting 

en mogelijkheid tot voldoende parkeerfaciliteiten. De eerste twee zoeklocaties kunnen gebruik 

maken van de recent aangelegde parking ter hoogte van de rotonde aan de Diksmuidseweg. Deze 

2 locaties zijn bovendien vlot bereikbaar, zonder de kern van Ramskapelle te belasten en krijgen 

bijgevolg de voorkeur.  

(GRS Nieuwpoort, RG, 122). 

 

De Polderruimte wordt voornamelijk gestructureerd door de landbouw en de talrijke 

polderwaterlopen. Binnen deze entiteit onderscheiden we Ramskapelle als dorpskern. Het beleid in de 

toekomst dient zich vooral te richten naar het behoud van het open karakter waarbij grondgebonden 

landbouw de hoofddrager blijft en waarbinnen Ramskapelle het karakter van landelijke dorpskern 

dient te behouden (GRS Nieuwpoort, IG, pg. 45). 

 

Het beleid in de poldergebieden ten zuiden van Ramskapelle, meer bepaald in de relictzone 

‘poldergebied Ramskapelle – Allaertshuizen’ is gericht op het behouden en versterken van de 

traditionele kenmerken en karakteristieken. Het landschap dient m.a.w. als afweging bij ruimtelijke 

ingrepen, en het behoud van de ontwikkeling van de diversiteit en de herkenbaarheid van 

landschappen staan voorop. Dit impliceert echter niet dat nieuwe ingrepen worden uitgesloten. Wel 

dient hierbij rekening te worden gehouden met de landschappelijke eigenheid en draagkracht van het 

gebied. Het is de bedoeling dat in een dergelijk specifiek gebied met landschappelijke en 

cultuurhistorische waarde de landbouw duidelijk een bijdrage levert tot het behoud en de ontwikkeling 

van landschapswaarden. De landschappelijke en natuurlijke structuur moet optimaal worden 

behouden. De agrarische activiteit binnen dit gebied moet voldoende oog hebben voor de specifieke 

kenmerken van dit landschap. Grondgebonden landbouw is hier het meest op zijn plaats. 

In de eerste plaats dient aandacht besteed te worden voor landschappelijk aanvaardbare 

bouwvolumes en vormgeving, een verantwoorde inplanting en aangepaste bouwmaterialen. 

Bijkomend is een landschappelijke integratie van het bedrijf aangewezen door middel van 

standplaatsgeschikte streekeigen aanplantingen, bij voorkeur op ruimtelijke grenzen, zoals 

perceelsgrenzen, grachten, wegen,… (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 30). 

 

Ramskapelle dorp vormt één van de zwaartepunten binnen de te versterken en uit te bouwen 

erfgoedroute doorheen het grondgebied van Nieuwpoort (GRS Nieuwpoort, RG, pg. 85). 
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5. Planopzet 
 

Zie ook plan:  ‘bestemmingsplan’. 

 

Het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GemRUP) wordt opgemaakt om te kunnen 

blijven voorzien in een evenwichtige vraag en aanbod op vlak van wonen voor het dorp Ramskapelle.  

 

Op heden kan de woonfunctie binnen Ramskapelle enkel uitbreiden binnen het huidige juridische 

aanbod, bedoeld voor woongelegenheden voor eigen gezinnen. Echter uit confrontatie van aanbod 

en vraag, blijkt dat de woonbehoefte in Ramskapelle groter is dan het aanbod.  

 

Om in te spelen op de woonbehoefte wordt binnen onderhavig RUP een woonzone (projectzone) 

voorzien waarbij gestreefd wordt naar: 

- zuinig ruimtegebruik; 

- optimalisatie, kwalitatieve invulling en verbetering of afwerking van de bestaande ruimtelijk 

structuur via inbreiding; 

- behoud van het karakter en specifieke eigenheid van Ramskapelle; 

- het bereikbaar houden van het achterliggende weiland vanaf de Hemmestraat; 

- zichtassen naar de achterliggende open ruimte (toekomstig park) (aandacht naar de relatie 

met de open ruimte en de landschappelijke integratie); 

- recreatieve fysische relatie met de open ruimte via het voorzien van een fiets- en wandelpad 

langsheen de noordelijke grens van het plangebied = grens met de open ruimte; 

- het voorzien van een interne wegenis langs de zuidelijke grens van het plangebied om zo de 

mogelijkheid te bieden de achterkanten van de percelen gelegen langsheen de Hemmestraat 

te ontsluiten voor garages of tuinpoortjes. 

De mensen in de Hemmestraat kunnen op die manier ook een voordeel genieten van de 

ontwikkeling die zich achter hun deur voor doet. 

- Kwalitatieve afwerking van de dorpsrand. Door de woningen te richten naar het open 

landschap wordt gestreefd naar een kwalitatieve afwerking van de dorpsrand, wordt meer 

openheid gecreëerd en hebben de woningen een zuidgerichte tuin. 

 

Gelet op het zuinig ruimtegebruik en de huidige beleidsvisies dient men af te stappen van het gekant 

omgaan met het bouwen in tweede linie (in woongebied met landelijk karakter), waarop men 

anticipeerde bij het uitsluiten van het plangebied bij de goedkeuring van het BPA Ramskapelle-Dorp 

(M.B. 27/07/2007). Als men verder de open ruimte en zelfs woonuitbreidingsgebieden wil vrijwaren 

dient men te gaan inspelen op verdichting waar het zich toe laat en waar mogelijk cf. het juridisch 

aanbod. 

Daarnaast blijkt uit de omzendbrief van het gewestplan niet dat de mogelijkheid tot het bouwen in 2de 

lijn in woongebied met landelijk karakter in landelijke dorpen en gehuchten, expliciet uitgesloten is (bij 

lintbebouwing wordt dit wel uitgesloten). Veel hangt af van de plaatselijke goede ruimtelijke ordening 

en de schaal van het project ten aanzien van de omliggende bebouwing. Het is dan ook noodzakelijk 

hierop toe te zien en de voorschriften hierop af te stemmen.  

 

Door het bouwen in de tweede linie en het voorzien van een openbare weg palend aan de percelen 

van de woningen in eerste linie krijgen de percelen van de eerste linie een betere ontsluiting (zowel 
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voor als achteraan het perceel). De woonkwaliteit van de woningen in de eerste linie wordt hierdoor 

verbeterd. 

 

De voorschriften van onderhavig RUP worden conform de voorschriften van het BPA Ramskapelle 

dorpskern (M.B. 07/11/1990) opgemaakt.  

 

Gezien de kans reëel is dat er ter hoogte van het plangebied nog sporen bewaard zijn van de 

verdedigingslinie uit de Eerste Wereldoorlog en gelet op de bodemimpact van de realisatie van de 

bestemming is het belangrijk dat voorzien wordt in een archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de 

werken.  

 

5.1. Ontwerpend onderzoek 

 

De stad Nieuwpoort wenst op de grond een private ontwikkeling te realiseren. Het gebied sluit aan op 

een openruimtegebied.  

Aan CONTEXT werd gevraagd een ontwerpen onderzoek uit te voeren met als doel een gepaste 

inrichting van het perceel vast te leggen. Er worden drie scenario’s voorgesteld.  

Het eerste scenario is een niet-wenselijk scenario. Daarin zijn elementen terug te vinden die zeker niet 

wenselijk zijn. De twee volgende scenario’s zijn wel wenselijk. 

 

5.1.1. Conceptschema niet-gewenst scenario 

Om duidelijk te maken welke ontwikkeling absoluut niet wenselijk is, wordt op volgende pagina een 

scenario weergegeven dewelke niet gewenst is. 

Hier: 

- is het doorzicht van het dorp naar de open ruimte verstoord; 

- bestaat de wijk uit een repetitie van uniforme woningen (allemaal zelfde gevelbreedte); 

- is de auto dominant aanwezig; 

- worden de tuintjes als parkeerplaatsen gebruikt, wat een sterke verrommeling en aantasting 

van de verblijfskwaliteit in de hand werkt; 

- is de gemeenschappelijke groenruimte te beperkt. 
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5.1.2. Conceptschema gewenst scenario 
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Dorpswoningen met zicht op het landschap: 
Het concept bestaat uit een autoluwe wijk 
met max. 15 compacte zuid gerichte 
dorpswoningen. De sterke link naar het 
landschap en de nabijheid van het dorps-
centrum vormen de uitgangspunten van het 
ontwerp. 
Een volgwaardig doorzicht vanuit het dorp 
naar het achterliggende landschap blijft 
behouden.  
 

Er is geopteerd om clusters van maximum 4 
aaneengesloten woningen te voorzien 
zodat de openheid maximaal bewaard blijft. 
Iedere cluster dient te bestaan uit 
verschillende woontypes.  
De gemiddelde gevelbreedte van de 
woningen is 7 meter, per cluster. Door 
afwisselend woningen van 8, 7 en 6 meter 
te combineren wordt er een levendige 
gevelwand gecreëerd. 
 
De noodzakelijke parkeerplaatsen worden 
gemeenschappelijk gebundeld en maximaal 
buiten het zicht geplaatst. De tuinen zijn vrij 
van parkeerplaatsen maar wel toegankelijk 
voor fietsen. Er zijn twee zones met 
gemeenschappelijke carports die kunnen 
worden voorzien van zonnepanelen. Per 
woning is er 1 carport voorzien in een 
gemeenschappelijke zone, dus maximum 15 
carports. De rest van de parkeerplaatsen 
zijn bezoekersparkings.. 
 
De aanpalende tuinen van de woningen in 
de Hemmestraat kunnen een fietspoortje 
krijgen dankzij deze nieuwe ontwikkeling.  
Perceel 15/02P langsheen de Hemmestraat, 
net ten oosten van de toerit naar de 
projectzone, omvat een zeer klein 
woonperceel met weinig woonkwaliteit. Er 
wordt geopteerd hier te voorzien in de 
mogelijkheid voor de eigenaars hun woon-
kwaliteit te verbeteren en te voorzien in een 
uitbreiding van hun tuinzone en eventueel 
woning. Indien de eigenaars dit niet 
wenselijk achten kan deze zone ingericht 
worden voor parkeren en/of openbaar 
groen, daar het niet wenselijk is de woning 
op perceel 15/02P te gaan bezwaren met 
een extra woning achterliggend aan hun 
perceel. 
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5.1.3. Wenselijk scenario 1 
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5.1.4. Wenselijk scenario 2 
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Beide scenario’s voorzien in: 

- 15 wooneenheden met voorgevels gericht naar de open ruimte; 

- voldoende parkeerplaatsen ter hoogte van gezamenlijke parkeerzones waaronder max. 15 
carports (1 per woning) waarop men eventueel zonnepanelen kan voorzien. 

- openbare groenzone ter hoogte van waar men de verkaveling binnen komt waar de aanleg 
van een speelpleintje, rustplek en wadi/open buffer kan worden voorzien; 

- de mogelijkheid voor de woningen langsheen de Hemmestraat om een tuinpoortje te 
voorzien op de ontsluiting van de verkaveling. 

- Scenario 1 geniet hierbij de voorkeur daar de gemeenschappelijke parkeerzone meer 
centraal gelegen is en de rij bebouwing daarmee wordt onderbroken.  

 
Het CBS stelt bij de invulling van de site volgende voorwaarden op waarmee rekening wordt 
gehouden in de stedenbouwkundige voorschriften van onderhavig RUP: 

- max. voorzien van 15 wooneenheden voor het volledige projectgebied; 

- de woningen bestaan uit clusters van max. 4 aaneengesloten woningen bestaande uit 
verschillende woontypes met verschillende gevelbreedtes waarbij een gemiddelde breedte 
wordt gehanteerd van 7m en dit geldig per cluster; 

- per nieuwe wooneenheid maximaal 1 carport in een parkingzone te voorzien. Dus max. 15 
carports. 

- de rest van de parkingzones in te richten als open ‘groene’ bezoekersparkings; 

- de breedte van de open groene ruimte t.h.v. de open ruimte vastleggen. 
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5.2. Bestemmingsplan  

 

Het plangebied omvat twee bestemmingszones, namelijk: 

- een ‘projectzone’, onder categorie van gebiedsaanduiding cf. het VCRO ‘wonen’, 

- een zone bestemd voor de waterloop aan de oostelijke grens van het plangebied, onder 

categorie van gebiedsaanduiding cf. het VCRO ‘lijninfrastructuur’. 

 

De projectzone is bestemd voor wonen onder de vorm van eengezinswoningen. Voor 

meergezinswoningen is er geen draagvlak binnen Ramskapelle.  

Binnen de projectzone mogen max. 15 wooneenheden voorzien worden. 

 

Volgende nevenbestemming worden toegelaten voor zover ze verenigbaar zijn met de woonomgeving: 

- diensten; 

- vrije beroepen. 

Het is niet aangewezen detailhandel als nevenbestemming toe te laten, gezien het bebouwing in de 

2de linie betreft.  

 

Achterliggend aan het perceel 15/02P langsheen de Hemmestraat wordt een overdrukzone ‘specifieke 

bepalingen’ voorzien. Binnen deze overdrukzone kunnen geen nieuwe woonentiteiten worden 

opgericht.  

Deze overdrukzone: 

- dient te worden ingericht voor parkeren en/of openbaar groen en/of tuinzone horende bij de 

woning op perceel 15/02P zoals aangeduid op het bestemmingsplan; 

- kan dienen voor een uitbreiding van de woning op perceel 15/02P, waarbij de bouwdiepte ten 

aanzien van de Ramskapellestraat max. 15 meter bedraagt.  
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Daarnaast wordt omwille van: 

- het huidig achterliggende weiland, toekomstig park en aanleg van trage verbinding; 

- het onderhoud van de waterloop WN.3.2.1.4. ten oosten van het plangebied; 

een bouwvrije zone van minimum 5,00 meter breed voorzien ten noorden en oosten van het 

plangebied. 

Binnen de overdrukzone ‘bouwvrije zone’ is het optrekken van gebouwen en/of constructies niet 

toegelaten. Binnen deze overdrukzone zijn wel toegelaten: 

- het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen; 

- groenaanplant. 

 

De interne wegenis van de woonzone wordt indicatief weergegeven op het bestemmingsplan, met 

ontsluiting op de Hemmestraat ter hoogte van een reeds bestaande ontsluiting. 

Wat betreft de ligging van de interne wegenis, wordt omwille van ontwerptechnische redenen een 

maximale afwijking van 5,00 meter toegestaan gemeten vanuit de as van de aanduiding. 

 

Om de relaties met het achterliggend open landschap te behouden/versterken wordt verplicht 

minstens 3 zichtassen ten voorzien binnen het project. 
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6. Passende beoordeling en verscherpte natuurtoets 
 

6.1. Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (Natura 2000) 

 

De Europese Vogelrichtlijn is bedoeld om alle vogelsoorten in Europa in stand te houden en te 

herstellen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de 

vogelsoorten en van hun leefgebieden. Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en 

rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten, onder andere watervogels en ganzen, 

beschermen. 

 

De Europese Habitatrichtlijn streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats 

en de wilde fauna en flora in de verschillende lidstaten.  

De instandhouding van de habitat word als gunstig beschouwd cf. art. 36ter van het natuurdecreet 

(dd. 21/10/1997). 

 

Het onderhavig RUP ligt niet in een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied in de zin van 

de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn. 

 

De afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde speciale beschermingszone bedraagt ca. 2,5km 

(vogelrichtlijngebied: Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin, BE2500001). 

 

Tussen het plangebied en de speciale beschermingszone zijn er geen directe relaties omdat de afstand 

ertussen te groot is om een impact te kunnen hebben. 

 

 
Figuur: Natura 2000 (bron: agiv.be) 

Habitatrichtlijngebied 
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6.2.  VEN- en IVON gebieden 

 

Het betreft gebieden die de Vlaamse Regering afbakende in uitvoering van het Decreet betreffende 

het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu van 21 oktober 1997 en het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen. De gebieden van het VEN en het IVON vormen samen een netwerk van waardevolle 

natuurgebieden in Vlaanderen. Binnen deze gebieden wordt een beleid gevoerd dat gericht is op de 

instandhouding van de natuur, met specifieke beschermingsmaatregelen en middelen. 

 

Het onderhavig RUP is niet gelegen in of in de nabijheid van een VEN- of IVON gebied. 

 

De afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde VEN-gebied, bedraagt ca. 3,0 kilometer (VEN-

gebied: De Westkust (grote eenheid natuur, dd. 08/06/2009). Het projectgebied heeft geen invloed op 

deze gebieden. 

 

 
Figuur  VEN- en IVON-gebieden (bron: www.geopunt.be). 
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6.3.  Biologische waarderingskaart 

 

 
Figuur: Biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 

 

Het plangebied omvat voor een groot deel een complex van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen: 

 Weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van half natuurlijke 

graslanden; 

 Bermen, perceelsranden, stroken… met elementen van rietkragen en met zilte elementen 

 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich een veedrinkpoel, die als biologisch zeer waardevol 

aangeduid wordt. 

 

Door het invoeren van het RUP zal het biologisch waardevol tot zeer waardevol gebied onvermijdbaar 

geschaad worden. 
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7. Plan-M.E.R. 
 

Op basis van een screeningsnota werd aan bevoegde MER-dienst een verzoek gericht tot ontheffing 

van de plan-M.E.R.-plicht. 

Er werd geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 

milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-M.E.R. niet nodig is. 

De ontheffing werd verkregen op 20/11/2015. 
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8. Ruimtebalans 
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9. Op te heffen plannen en voorschriften 
 

Na goedkeuring van onderhavig RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat worden: 

 

 de bepalingen en voorschriften van het gewestplan Veurne-Westkust (K.B. 06/12/1976) voor de 

delen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig RUP, opgeheven. 

Het gaat om ca. 76a 87ca woongebied met landelijk karakter. 

 

 de bepalingen en voorschriften van het BPA Ramskapelle Dorpskern (M.B. 07/11/1990) voor de 

delen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig RUP, opgeheven. 

Het gaat om ca. 19a 92ca zone voor sociale en/of private verkaveling, in zijn totaliteit of in fasen 

te verkavelen op basis van een door de gemeenteraad goed te keuren wegenisstructuur… 

 

 

10. Register planbaten, planschade en/of compensatie 
 

De bestemminscategorie ‘wonen’ blijft ongewijzigd. 

Er zijn geen planbaten, - schade en/of compensatie van toepassing. 
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11. Planproces 

 

Ontheffing plan-MER-plicht  

Adviesvraag 09/04/2015 

ontheffing 20/11/2015 

Voorontwerp 

CBS 27/01/2015 

Adviesvraag 20/05/2015 

Gecoro 1 21/05/2015 

Plenair overleg 1 18/06/2015 

Gecoro 2 03/12/2018 

Plenair overleg 2 10/12/2018 

CBS 06/08/2019 

Ontwerp 

Voorlopige vaststelling 26/09/2019 

Openbaar onderzoek van 22/10/2019 t.e.m.  20/12/2019 

Gecoro 17/02/2020 

Definitieve vaststelling 09/04/2020 

 
 
. 
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Bijlagen 
 

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de bijlagen die aan dit dossier werden toegevoegd. De 

verschillende bijlagen werden integraal opgenomen achteraan deze bundel. 

 

- Conclusies screeningsnota plan-MER-plicht; 

- Ontheffing plan-MER-plicht; 

- Adviezen voorontwerp; 

- Advies gecoro 21/05/2015; 

- Verslag plenaire vergadering 18/06/2015; 

- Advies gecoro 03/12/2018 

- Verslag plenaire vergadering 10/12/2018 

- Voorlopige vaststelling gemeenteraad; 

- Adviezen ontwerp; 

- Verslag gecoro; 

- Definitieve vaststelling gemeenteraad 
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5. Afweging ten opzicht van de effectdisciplines 
 

NOTA: Alle in de screening vermelde milderende maatregelen worden geïntegreerd in het 

voorgenomen RUP. 

 

5.1. Mens: gezondheid en veiligheid 

 

Het RUP voorziet in een projectzone (cat. wonen) ter realisatie van een woonaanbod in de dorpskern 

van Ramskapelle. 

 

Voor de projectzone wordt één ontsluitingspunt voorzien op de Hemmestraat, ter hoogte van een 

reeds bestaande ontsluiting. 

 

Er wordt een beperkte toename in vervoersbewegingen verwacht ten opzichte van de bestaande 

toestand. Het betreft een beperkte toename in woon-werkverkeer.  

 

Milderende maatregelen: 

Geen. 

 

Vanuit de discipline mens: gezondheid en veiligheid zijn geen negatieve effecten te verwachten. 

 

5.2. Mens: socio-organisatorische aspecten 

 

De inname van landbouwgronden brengen beperkte schade toe aan bestaande landbouwstructuren 

en landbouwexploitaties: inname van gronden in gebruik als weiland.  

Echter zijn deze gronden volgens het gewestplan en BPA Ramskapelle dorpskern (dd. 07/11/1990), op 

ca. 175m² na, gecatalogeerd onder gebiedscategorie wonen. 

 

Er bevinden zich geen gronden binnen het plangebied met een bestemming dat gecatalogeerd wordt 

onder gebiedscategorie landbouw. 

 

Binnen het onderhavig RUP wordt rekening gehouden met het recht van doorgang voor de 

landbouwer(s) van de achterliggende landbouwgronden (weiland). 

 

Milderende maatregelen: 

Binnen het onderhavig RUP dient rekening te worden gehouden met het recht van doorgang voor de 

landbouwer(s) van de achterliggende landbouwgronden (weiland). 

 

Indien nodig, kan er bij de inname en dus bij het wegvallen van het gebruik van de landbouwgronden 

een financiële compensatie of een grondruil voorzien worden voor de gebruiker van de gronden. 

Echter kan dit niet verordenend opgenomen worden in het RUP en betreft dit een overeenkomst 

tussen de eigenaar van de gronden en de pachter (n.a.v. advies Departement Landbouw en Visserij, 

dd. 05/05/2014). 

 

Vanuit de discipline mens: socio-organisatorische aspecten, zijn geen significante negatieve effecten te 

verwachten. 
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5.3. Woonkwaliteit 

 

Voor de projectzone worden uitsluitend eengezinswoningen toegelaten met 2 bouwlagen en 1 

bouwlaag in het dak. 

Ter hoogte van de overdrukzone ‘specifieke bepalingen’ wordt een meergezinswoning toegelaten met 

3 bouwlagen + plat dak. 

De situering van de overdrukzone is strategisch gelegen ter hoogte van de ‘toerit’ tot de projectzone, 

als eyecather/poort tot de verkaveling.  

 

Bij de verkavelingsaanvraag/stedenbouwkundige aanvraag voor de realisatie van de projectzone dient 

een globaal inrichtingsplan gevoegd te worden, dat dient duidelijk te maken dat: 

- het project een kwalitatieve versterking betekent voor het woon- en omliggende weefsel; 

- het project zich kwalitatief en zonder noemenswaardige hinder naar privacy, bezonning en 

zichten voor de bebouwing op aanpalende percelen, integreert in de omgeving; 

- de ruimtelijke draagkracht van de omgeving door het project niet in gedrang komt. 

 

De interne wegenis wordt indicatief aangeduid op het bestemmingsplan, ter hoogte van de zuidelijke 

grens van het plangebied, om zo de mogelijkheid te bieden de achterkanten van de percelen gelegen 

langsheen de Hemmestraat te ontsluiten voor garages of tuinpoortjes. 

 

Daarnaast dienen zichtassen visuele verbindingen te creëren met het achterliggend open landschap.  

 

Milderende maatregelen: 

Geen. 

 

De uitvoering van het plan heeft geen negatieve effecten op de woonkwaliteit in de omgeving. 

 

5.4. Ruimtelijke ordening 

 

Het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GemRUP) wordt opgemaakt om te kunnen 

blijven voorzien in een evenwichtige vraag en aanbod op vlak van wonen voor het dorp Ramskapelle.  

 

Op heden kan de woonfunctie binnen Ramskapelle enkel uitbreiden binnen het huidige juridische 

aanbod, bedoeld voor woongelegenheden voor eigen gezinnen. Echter uit confrontatie van aanbod en 

vraag, blijkt dat de woonbehoefte in Ramskapelle groter is dan het aanbod.  

 

Het plangebied van onderhavig RUP werd als ‘zoekzone voor wonen’ aangeduid binnen het GRS 

Nieuwpoort (IG, pg. 96). Het RUP voorziet in een inbreidingsgericht project binnen het bestaande 

juridische aanbod volgens het gewestplan en het BPA Ramskapelle dorpskern (07/11/1990).  

 

Om in te spelen op de woonbehoefte wordt binnen onderhavig RUP een woonzone voorzien waarbij 

gestreefd wordt naar een hogere dichtheid van minimum 15 won/ha tot maximum 30 won/ha. 

 

Onderhavig RUP voorziet in een gedeeltelijke herziening van een deel van het BPA Ramskapelle 

dorpskern (M.B. 07/11/1990) alsook een uitbreiding ervan. Er wordt gestreefd naar een 
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bestemmingsplan en voorschriften die hun aansluiting vinden op het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 

27/07/2007).  

 

Het plangebied omvat één bestemmingszone, namelijk ‘projectzone’, onder categorie van 

gebiedsaanduiding cf. het VCRO ‘wonen’. 

 

Binnen deze zone dient een globaal project gerealiseerd te worden. 

 

Deze zone is bestemd voor wonen: 

- onder de vorm van eengezinswoningen binnen de volledige bestemmingszone; 

- onder de vorm van meergezinswoningen binnen de overdrukzone ‘meergezinswoning(en) 

toegelaten’. 

 

Ter hoogte van de overdrukzone ‘meergezinswoning(en) toegelaten’ wordt (een) 

meergezinswoning(en) toegelaten met beperkte bouwhoogte (afgestemd op de omgeving). 

De situering van de overdrukzone is strategisch gelegen ter hoogte van de ‘toerit’ tot de projectzone, 

als eyecather/poort tot de verkaveling.  

 

Uitzonderingen binnen deze zone: 

3) Binnen de overdrukzone ‘specifieke bepalingen’ kunnen geen nieuwe woonentiteiten worden 

opgericht. Deze overdrukzone: 

- dient te worden ingericht voor parkeren en/of openbaar groen en/of tuinzone horende bij de 

woning op perceel 15/02P zoals aangeduid op het bestemmingsplan; 

- kan dienen voor een beperkte uitbreiding van de woning op perceel 15/02P. 

4) Binnen de overdrukzone ‘bouwvrije zone’ is het optrekken van gebouwen en/of constructies niet 

toegelaten. binnen deze overdrukzone zijn wel toegelaten: 

- het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen; 

- het plaatsen van perceelsafsluitingen; 

- groenaanplant. 

 

Volgende nevenbestemming worden toegelaten voor zover ze verenigbaar zijn met de woonomgeving: 

- diensten; 

- vrije beroepen; 

- kantoren; 

- detailhandel, enkel binnen de overdrukzone ‘meergezinswoningen toegelaten’. 

Het is niet aangewezen detailhandel in de volledige zone toe te laten, gezien het bebouwing in de 2de 

linie betreft. Het is wel een optie detailhandel ter hoogte van de overdrukzone ‘meergezinswoning(en) 

toegelaten’ te voorzien, gezien de ligging aan de invalsweg naar de ontwikkeling, maar dan enkel op 

het gelijkvloers. 

 

De interne wegenis van de woonzone wordt indicatief weergegeven op het bestemmingsplan, met 

ontsluiting op de Hemmestraat ter hoogte van een reeds bestaande ontsluiting. Indicatief, met die 

reden dat de as van de ontworpen ontsluitingsweg maximaal 5,00 meter mag afwijken uit de as van 

de aanduiding. 
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Daarnaast wordt omwille van het achterliggende weiland een bouwvrije zone van min. 4,00 meter 

breed voorzien ten noorden van het plangebied. 

 

Binnen onderhavig GemRUP wordt ca. 1a 75ca herbevestigd landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied herbestemd als zone voor wonen. 

 

Om de relaties met het achterliggend open landschap te behouden/versterken wordt verplicht 

minstens 3 zichtassen ten voorzien binnen het project. 

 

Zowel de ruimtelijke impact als de milieu-impact zijn bij de geplande ingrepen zeer gering.  

Het plangebied: 

- omvat een kleine gebied; 

- sluit aan bij de kern Ramskapelle; 

- maakt geen deel uit van een beschermd dorps-, stads- en landschapsgezicht;  

- is gelegen in biologisch waardevol gebied; 

- ligt niet in de nabije omgeving van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied 

in de zin van een Vogel- en/of Habitat-richtlijngebied; 

 

Er is aandacht voor een goede landschappelijke integratie van ‘storende’ bebouwing. De flankerende 

maatregelen die kunnen genomen worden, zijn allemaal vervat in verordenende bepalingen van 

voorliggend GemRUP: 

- beperkte bezetting; 

- beperkt gabariet; 

- maximaal 1 ontsluitingspunt, verplicht te voorzien langsheen de Hemmestraat; 

- kwalitatieve afwerking naar het open landschap (bouwvrije zone, specifiëren 

perceelsafsluiting…) 

 

Binnen het onderhavig RUP wordt rekening gehouden met het recht van doorgang voor de 

landbouwer(s) van de achterliggende landbouwgronden (weiland). 

 

Milderende maatregelen: 

De flankerende maatregelen die kunnen genomen worden, zijn allemaal vervat in verordenende 

bepalingen van voorliggend GemRUP: 

- beperkte bezetting; 

- beperkt gabariet; 

- maximaal 1 ontsluitingspunt, verplicht te voorzien langsheen de Hemmestraat; 

- kwalitatieve afwerking naar het open landschap (bouwvrije zone, specifiëren 

perceelsafsluiting…) 

 

Binnen het onderhavig RUP dient rekening te worden gehouden met het recht van doorgang voor de 

landbouwer(s) van de achterliggende landbouwgronden (weiland). 

 

Vanuit de discipline ruimtelijke ordening zijn geen aanzienlijke negatieve milieueffecten te verwachten. 
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5.5. Biodiversiteit, fauna en flora 

 
5.5.1. Biologische waarderingskaart  

 
Figuur: Biologische waarderingskaart (bron: www.geopunt.be) 

 

Het plangebied omvat voor een groot deel een complex van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen: 

- Weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van half natuurlijke 

graslanden; 

- Bermen, perceelsranden, stroken… met elementen van rietkragen en met zilte elementen 

 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich een veedrinkpoel, die als biologisch zeer waardevol 

aangeduid wordt. 

 

Door het invoeren van het RUP zal het biologisch waardevol tot zeer waardevol gebied 

onvermijdbaar geschaad worden. 

 

5.5.2. Natura 2000 

Het onderhavig RUP ligt niet in een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied in de 

zin van de Vogelrichtlijn/Habitatrichtlijn. 

 

De afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde speciale beschermingszone bedraagt ca. 

2,5km (vogelrichtlijngebied: Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin, BE2500001). 

 

Tussen het plangebied en de speciale beschermingszone zijn er geen directe relaties omdat de 

afstand ertussen te groot is om een impact te kunnen hebben. 
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Figuur: Natura 2000 (bron: agiv.be) 

 

5.5.3. VEN- en IVON-gebieden 

Het onderhavig RUP is niet gelegen in of in de nabijheid van een VEN- of IVON gebied. 

 

De afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde VEN-gebied, bedraagt ca. 3,0 kilometer 

(VEN-gebied: De Westkust (grote eenheid natuur, dd. 08/06/2009). Het projectgebied heeft 

geen invloed op deze gebieden. 

 

 
Figuur  VEN- en IVON-gebieden (bron: www.geopunt.be). 

 

Milderende maatregelen: 

Geen. 

 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op vlak van biodiversiteit, fauna en flora. 
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5.6. Energie- en grondstoffenvoorraad 

 

Er zijn geen VLAREBO activiteiten gelegen of gepland binnen de wijzigingen in het plangebied. 

(VLAREBO-activiteit zijn activiteiten die vermeld staan in Vlarem titel I bijlage I en waarbij in kolom 6 

de letters O, A of B staan vermeld).  

 

Milderende maatregelen: 
Geen. 
 
Er worden geen significante effecten verwacht op vlak van energie- en grondstoffenvoorraad. 

 

5.7. Atmosferische en klimatologische factoren 

 

Het RUP voorziet in een projectzone ter realisatie van een woonaanbod in de dorpskern van 

Ramskapelle. 

 

Er wordt een beperkte toename in uitstoot door verwarming en vervoersbewegingen (woon-

werkverkeer) verwacht ten opzichte van de bestaande toestand.  

 

Milderende maatregelen: 

Geen. 

 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op vlak van atmosferische- en klimatologische 

factoren. 

 

5.8. Bodem 

 

5.8.1. Bodemkaart  

Het plangebied is gelegen in de Polders. 
 

 

  OB: Bebouwde zones 

 OU1: Uitgeveende gronden 

Figuur: bodemkaart (bron: www.geopunt.be) 

http://www.geopunt.be/
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Het plangebied van het RUP Ramskapelle–Dorp Projectzone 4A Hemmestraat is gelegen op 

kunstmatige gronden (bebouwde en uitgeveende gronden).  

 

In de omgeving van Ramskapelle komen veel kunstmatige gronden voor. Deze gronden werden 

kunstmatige verlaagd ten gevolge van veenwinning. 

Rond de zone van de uitgebrikte gronden liggen hoofdzakelijk Middelland gronden, met klei overdekte 

kreekrug-gronden en overdekte poelgronden. 

 

5.8.2. Bodemverontreiniging 

Binnen het plangebied zijn geen vervuilde gronden gekend. Echter net buiten het plangebied zijn wel 

enkele vervuilde gronden gelegen, waarvan één grenzend ten noorden. 

Op het verontreinigd perceel (sectie A, nr. 16A5), grenzend aan het plangebied, werd een oriënterend 

en beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd (respectievelijk dd. 02/07/1997 en dd. 04/12/2000). 

Hierbij blijkt dat er concentraties worden vastgesteld waarbij de kwaliteit van de bodem rechtstreeks 

of onrechtstreeks nadelig wordt beïnvloed of kan beïnvloed worden. 

Gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult zoals weergegeven in de 

vermelde rapporten, is er geen sprake van een historische bodemverontreiniging die een ernstige 

bedreiging vormt. Op basis hiervan dient conform het bodem-saneringsdecreet niet overgegaan te 

worden tot verdere maatregelen.  

 

 
Figuur: bodem verontreinigde gronden (bron: OVAM) 
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Milderende maatregelen: 

Indien er calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem, dienen zo snel mogelijk de 

nodige acties ondernomen worden om de verontreiniging weg te nemen. De nodige controlestalen 

dienen genomen te worden. Indien de calamiteit valt onder het toepassingsgebied van een 

schadegeval, dienen deze specifieke bepalingen nageleefd te worden (artikel 74 ev van het 

Bodemdecreet). 

 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op het aspect “bodem”, mits naleving van de 

milieuwetgeving in dit verband. 

 

5.9. Water 

 

Het plangebied grenst ten oosten aan een onbevaarbare waterloop van tweede categorie (beheerder 

Polder Noordwatering Veurne). 

 

5.9.1. Overstromingsgevoelige gebieden 

 
Figuur: overstromingsgevoelige gebieden 2014 (bron: www.geopunt.be) 

  

Een van de belangrijkste indicatoren inzake de watertoets is de overstromingsgevoeligheid van 

het gebied. 

 

Het plangebied en de nabije omgeving ervan zijn niet overstromingsgevoelig. Echter is het 

volledige dorp Ramskapelle van nature overstroombaar vanuit zee (zeepolders). Dat wil zetten 

dat er een zeker overstromingsrisico bestaat bij het falen van dijken of andere 

waterbeheersingsinfrastructuur. 

 

Er zijn geen effectief overstromingsgevoelige gebieden aanwezig binnen het plangebied of in de 

directe omgeving. Geen enkele zone wordt aangeduid als recent overstroomd gebied (ROG).  

 

5.9.2. Infiltratiegevoelige gebieden 

Het volledige plangebied wordt aangeduid als zijnde niet infiltratiegevoelig (Bron: 

www.geopunt.be).  



Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat Geomex bvba - O. Ref: 13R01401 
Plan ID: RUP_38016_214_00010_00001 oktober 2015                          - 39 - 

5.9.3. Erosiegevoelige gebieden 

Het plangebied is gedeeltelijk erosiegevoelig. 

 

 
Figuur: erosiegevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be) 

 

5.9.4. Grondwaterstromingsgevoeligheid 

Op het vlak van grondwaterstromingsgevoeligheid is het plangebied zeer gevoelig voor 

grondwaterstroming. Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt 

met een diepte van meer dan 3 meter of een horizontale lengte van meer dan 50 meter dient 

advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

 

 
Figuur: grondwaterstromingsgevoelige gebieden (bron: www.geopunt.be) 
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5.9.5. Kwetsbaarheid grondwater 

Binnen het plangebied is het grondwater zeer kwetsbaar (type Ca1/v). De watervoerende laag 

bestaat uit zand/verzilt grondwater. De deklaag is zanden en minder dan 5 meter dik. De 

onverzadigde zone is maximum 10 meter dik. 

 

5.9.6. Oppervlaktewaterwingebied 

Binnen het plangebied bevinden zich geen waterwingebieden en beschermingszones type I, II of 

III, afgebakend volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 27/03/1985 houdende nadere 

regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones.  

In het plangebied liggen geen waterlopen die moeten voldoen aan de waterkwaliteitsnormen 

voor water bestemd voor water-productie. 

 

Milderende maatregelen: 

Het waterbergend vermogen van het plangebied mag door de aanleg van nieuwe wegenis en/of 

constructies niet verminderd worden. 

 

Er dient te worden voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 

en hemelwater. 

 

Alle ingrepen in functie van hergebruik, infiltratie en opvang van hemelwater dienen op eigen terrein 

of gemeenschappelijk binnen de bestemmingszone te worden georganiseerd. 

 

Indien er in type 1 gebieden een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer 

dan 3 meter of een horizontale lengte van meer dan 50 meter, dient advies aangevraagd te worden bij 

de bevoegde adviesinstantie. 

 

Verhardingen moeten maximaal uitgevoerd worden in waterdoorlatende materialen. 

 

Er zijn geen activiteiten die een relevante negatieve invloed hebben op het aspect “water”, zowel voor 

de aspecten over-stromingsgevoeligheid, erosiegevoeligheid, infiltratie-gevoeligheid, waterkwaliteit 

van grondwater en van oppervlaktewater op voorwaarde dat de vigerende regelgeving (gewestelijke 

stedenbouwkundige verordeningen) in dit verband wordt toegepast. 
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5.10. Geluid 

 

Het omgevingsgeluid wordt momenteel bepaald door natuurgeluiden, verkeersgeluiden en menselijke 

geluiden.  

 

Er wordt geen geluidsbelasting waargenomen in de omgeving van het plangebied. 

 

Er wordt geen bijkomende geluidshinder verwacht volgend uit de planinitiatieven van onderhavig RUP. 

 

Milderende maatregelen: 

Geen. 

 

De planinitiatieven binnen onderhavig RUP hebben geen significante invloed op het aspect “geluid”. 

 

5.11. Licht 

 

Er wordt slechts een beperkte bijkomende lichthinder verwacht door straat- en woonstverlichting. 
 

Milderende maatregelen: 

Geen. 

 

De planinitiatieven binnen onderhavig RUP hebben geen significante negatieve invloed op het aspect 

“licht”. 

 

5.12. Stof 

 

Er wordt geen stofhinder verwacht. 

 

Milderende maatregelen: 

Geen. 

 

De planinitiatieven binnen onderhavig RUP hebben geen significante invloed op het aspect “stof”. 

 

5.13. Mobiliteit 

 

Ramskapelle bevindt zich in de zuidoostelijke oksel van het op- en afrittencomplex tussen de E40 en 

de N355. De N355 (Diksmuidse Weg) verbindt Nieuwpoort-stad en Nieuwpoort-bad met het 

achterland en voornamelijk met Diksmuide.  

De gewestweg N356 (Ramskapellestraat) die de dorpskern doorsnijdt, verbindt Sint-Joris, eveneens 

een deelgemeente van Nieuwpoort, met het achterland. 
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Figuur: situering plangebied (bron: www.geopunt.be) 

 

Het polderdorp Ramskapelle heeft zich ontwikkeld langs de invalswegen (de Ramskapellestraat, de 

Hemmestraat en de Molenstraat), vanuit het kruispunt lineair uitwaaierend naar de open ruimte toe. 

 

Het plangebied is gelegen in het noordelijk deel van de kleine dorpskern Ramskapelle en wordt 

ontsloten via de Hemmestraat. Het openbaar domein van de projectzone kent slechts één 

ontsluitingspunt op de Hemmestraat. 

 

De interne wegenis wordt indicatief weergegeven op het bestemmingsplan. Wat betreft de ligging van 

de interne wegenis, wordt omwille van ontwerptechnische redenen een maximale afwijking van 5,00 

meter toegestaan gemeten vanuit de as van de aanduiding. 

 

De breedte van de interne wegenis ter ontsluiting van het plangebied, dient minstens 8,50 meter te 

bedragen. De effectieve ontsluitingsweg dient minimum 5,50 meter breed te zijn. 

 

De inrichting en het beheer van het openbaar domein zijn gericht op de verblijfskwaliteit en de interne 

circulatie in de buurt, zowel voor voetgangers en fietsers als voor gemotoriseerd verkeer.  

 

Privé in- en uitritten, die ontsluiting nemen op het openbaar domein, dienen zodanig ingeplant te 

worden dat het zicht op het openbaar domein bij het in- of uitrijden maximaal is. 

 

Er wordt een beperkte toename in vervoersbewegingen verwacht ten opzichte van de bestaande 

toestand. Meer bepaald een beperkte toename in woon-werkverkeer.  

 

Binnen het onderhavig RUP wordt rekening gehouden met het recht van doorgang voor de 

landbouwer(s) van de achterliggende landbouwgronden (weiland). 

 

Milderende maatregelen: 

De minimale breedte van het openbaar domein dient te worden opgenomen in de voorschriften van 

het RUP. 
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Binnen het onderhavig RUP dient rekening te worden gehouden met het recht van doorgang voor de 

landbouwer(s) van de achterliggende landbouwgronden (weiland). 

 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op het aspect “mobiliteit”. 

 

5.14. Stoffelijke goederen en cultureel erfgoed 

 

5.14.1. Erfgoed  

Binnen het plangebied is geen bouwkundig erfgoed gelegen. 

 

Echter in de nabijheid van het plangebied is heel wat erfgoed gelegen, met name: 

- De pastorie; 

- Een rij van arbeiderswoningen in wederopbouwarchitectuur, langsheen de Hemmestraat; 

- De parochiekerk St-Laurentius. 

 

Daarnaast bevindt zich in de nabije omgeving ook wat wereldoorlog relicten, met name: 

- Het Heilig Hartbeeld militaire doden; 

- Gedenkplaat 14de Linieregiment Hemmestraat 1; 

- Graf Belgisch militair Nollet op kerkhof ; 

- Gedenksteen 6de Linie en Franse 16e Chasseurs à Pied; 

 

Ook de orgel van de Sint-Laurentius-kerk werd aangeduid als erfgoed 

 

 
Figuur: Uittreksel geoloket Onroerend erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be) 
 

     Aanduiding bouwkundige relicten  Aanduiding wereldoorlog-relicten  Aanduiding geïnventariseerde orgels 

 

http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/83683
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/213298
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Gezien het onderhavig RUP invulling geeft aan een achterliggende stuk grond, en bijgevolg geen effect 

heeft op het straatbeeld, zullen de ontwikkelingen binnen het plangebied geen afbreuk doen aan het 

nabijgelegen erfgoed. 

 

Op ca. 250 meter ten oosten van het plangebied, loopt de spoorwegberm of frontzate Nieuwpoort-

Diksmuide, welke beschermd is als monument (M.B. 10/06/1999). De ontwikkelingen die mogelijk 

worden door onderhavig RUP vormen geen bedreiging voor het desbetreffend beschermd monument 

(zie ook plan juridische toestand). 

De oude spoorlijn naar Nieuwpoort speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog een cruciale rol in de 

inundatie van de IJzervlakte en het verdere verloop van de oorlog. De Belgische troepen hadden zich 

verschanst achter de verhoogde spoorwegberm, waardoor de Duitsers er nooit in slaagden om 

Ramskapelle in te nemen.  

Op de loopgravenkaart is duidelijk te zien dat de Belgische defensie uit meerdere linies en 

versterkingen bestond, die een eventuele doorbraak konden opvangen. Het plangebied wordt 

doorkruist door een belangrijke Belgische verdedigingslinie. De kans is reëel dat van deze 

verdedigingslinie nog sporen bewaard zijn.  

 

5.14.2. Archeologie:  

Het plangebied is niet binnen een beschermde archeologische zone gelegen. 

 

Milderende maatregelen: 

Gelet op de bodemimpact van de realisatie van de bestemming is het belangrijk dat wordt voorzien in 

een archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de werken. Daarnaast dient gewezen te worden op de 

mogelijke aanwezigheid van munitie uit de oorlog. 

 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op het aspect “stoffelijke goederen en 

cultureel erfgoed”. 
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5.15. Landschap 

 

Het plangebied is niet gelegen in een relictzone of ankerplaats.  

 

Op ca. 250 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich de relictzone ‘Poldergebied Ramskapelle 

– Allaertshuizen’. Deze relictzone kent verstoring door de ruilverkaveling te Ramskapelle (akte 

07/12/84): de ontsluitingswegen zijn grotendeels gewijzigd. 

 

 
Figuur: relictzones (bron layer relictzone: www.geopunt.be) 

 

Beleidswenselijk streeft men naar een maximaal behoud van het open landelijk karakter door: 

- niet-grondgebonden landbouw te weren; 

- architectonisch (kleur, vorm, hoogte) inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande 

verticale blikvangers (skyline dorpen) niet domineren; 

- bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing,  

- enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te stimuleren aansluitend bij de kernbewoning;  

- het weren van alle lintbebouwing;  

- het behoud van grote open ruimten met weinig lineair groen; 

- ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen;  

- het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden. 

 

Omwille van het achterliggende weiland wordt een bouwvrije zone voorzien ten noorden van het 

plangebied. 

Volgende zaken zijn toegelaten binnen deze overdrukzone: 

- het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen; 

- het plaatsen van perceelsafsluitingen; 

- groenaanplant. 

Volgende zaken zijn niet toegelaten binnen deze overdrukzone: 

- het optrekken van gebouwen en/of constructies. 

 

Om de relaties met het achterliggend open landschap te behouden/versterken wordt verplicht 

minstens 3 zichtassen ten voorzien binnen het project. 
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Milderende maatregelen: 

Alle ingrepen, constructies en gebouwen dienen landschappelijk ingepast te worden. Een maximale 

harmonie met de omgeving moet nagestreefd worden en de eigenheid van de directe omgeving dient 

te worden gerespecteerd en zo mogelijk versterkt. 

Landschappelijke inpasbaarheid kan bevorderd worden door een gerichte groenaanleg en 

verantwoord materiaalgebruik. Ook de onderlinge samenhang van de verschillende componenten 

binnen de site kan de landschappelijke inpasbaarheid bevorderen. 

 

Er worden geen significante negatieve effecten verwacht op het aspect “landschap”. 
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Geheel 0 - + - - / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 + + 

 Legende: 

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand, een 
beoordeling is dus niet van toepassing 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect op deze discipline 

+,++ Er is een positief of een significant effect op deze discipline 

-/-- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 
 

 De bespreking van het geheel is, zoals blijkt, geen optelsom. 

 

Voor het geheel van het plan kan geoordeeld worden dat er geen significante negatieve effecten 

optreden.  
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6. Grens-of gewest-overschrijdende effecten 
 

Gelet op de ligging van het plangebied, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van 

aanzienlijke negatieve milieueffecten wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of 

landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen n.a.v. onderhavig RUP. 

 

 

7. Conclusie 
 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende stappen waaruit kan geconcludeerd 

worden dat er geen significante milieueffecten zullen optreden: 

 

Onderzoek noodzaak passende beoordeling 

 Het plangebied ligt niet in een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied in de zin 

van de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden.  

 Het plangebied is niet gelegen in of in de nabijheid van een VEN- of IVON gebied. 

 Het plangebied omvat voor een groot deel een complex van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen: 

- Weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met relicten van half natuurlijke 

graslanden; 

- Bermen, perceelsranden, stroken… met elementen van rietkragen en met zilte 

elementen 

 

Indicatorenset 

Er kunnen effecten optreden die significante kunnen zijn:  
 

 Het plangebied omvat grotendeels een stuk weiland en deels een stuk tuinzone (in het 

oostelijk deel van het plangebied). Het RUP voorziet in een projectzone (cat. wonen) ter 

realisatie van een woonaanbod in de dorpskern van Ramskapelle. 

 Het plangebied is: 

- volgens het BPA Ramskapelle dorpskern (dd. 07/11/1990) deels gelegen in ‘zone voor 

sociale en/of private verkaveling, in zijn totaliteit of in fasen te verkavelen op basis van 

een door de gemeenteraad goed te keuren wegenisstructuur) (ca. 2 119m²). 

- volgens het gewestplan deels gelegen in woongebied met landelijk karakter (ca. 7 

526m²) voor een zeer klein deel gelegen in ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ 

(ca. 175m²).  

Het voorgenomen plan omvat één bestemmingszone, namelijk ‘projectzone’, onder categorie 

van gebiedsaanduiding cf. het VCRO ‘wonen’ met een 4 meter brede overdrukzone ‘bouwvrije 

zone’ en een indicatieve aanduiding van de ontsluiting.  

Bijgevolg voorziet het voorgenomen plan in een beperkte categoriewijziging van ca. 175m² 

agrarisch gebied (cat. landbouw)  projectzone (cat. wonen) – overdrukzone: bouwvrije zone. 

Deze wijziging houdt dus, voor een beperkte oppervlakte binnen het plangebied, andere 

bestemmingsmogelijkheden maar geen bebouwingsmogelijkheden in.  

Binnen de overdrukzone ‘bouwvrije zone’ zijn toegelaten:  

- het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen;  
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- het plaatsen van perceelsafsluitingen;  

- groenaanplant.  

Volgende zaken zijn niet toegelaten binnen deze overdrukzone:  

- het optrekken van gebouwen en/of constructies.  

Enkel ter hoogte van de overdrukzone ‘specifieke bepalingen’ wordt een meergezinswoning 

toegelaten met beperkte bouwhoogte (afgestemd op de omgeving). 

 Binnen de voorschriften van onderhavig RUP wordt een beperking opgelegd qua bouw- en 

verhardingsmogelijkheden. Gezien het gewestplan en het BPA Ramskapelle dorpskern (dd. 

07/11/1990) geen voorschriften oplegt betreffende de bebouwings- en 

verhardingsmogelijkheden, wordt via de opmaak van het RUP minder bodemafdekking 

mogelijk gemaakt. 

 

Beschrijving van de mogelijke effecten 
Voor het geheel van het plan kan geoordeeld worden dat er geen significante negatieve effecten 

optreden.  

 

Hierbij wordt aangenomen dat er geen plan-MER noodzakelijk is.  
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Verslag van het plenair overleg van 18 juni 2015 
 
Het voorontwerp van het GRUP werd op 20 mei 2015 overgemaakt aan: 

 

- De deputatie van de provincie West-Vlaanderen; 

- Ruimte Vlaanderen – West-Vlaanderen; 

- Het Departement Landbouw en Visserij; 

- De Vlaamse Milieumaatschappij; 

- Het Agentschap Wonen Vlaanderen; 

- Het Agentschap Natuur en Bos. 

 

Het voorontwerp van het GRUP werd op 21 mei 2015 toegelicht op de GECORO. 

 

Schriftelijk advies werd verleend door: 

 

- De Gecoro (d.d. 21/05/2015); 

- De deputatie van de provincie West-Vlaanderen (d.d. 11/06/2015); 

- Ruimte Vlaanderen (d.d. 17/06/2015); 

- Het Agentschap Wonen Vlaanderen (d.d. 18/06/2015); 

- Het Departement Landbouw en Visserij (d.d. 17/06/2015); 

- Het Agentschap Natuur en Bos (d.d. 10/06/2015). 

 
De ontvangen adviezen zijn terug te vinden in bijlage van dit verslag. 
 
 
Op het plenair overleg waren aanwezig: 

 

- Dhr. Damian Rommens, Stad Nieuwpoort, wd. stedenbouwkundig ambtenaar; 

- Ir. Roland Crabbe, Stad Nieuwpoort, Burgemeester; 

- Dhr. Rien Gellynck, Ruimtelijk Planner; 

- Mevr. Natasja Rotsaert, Geomex bvba, ruimtelijk ontwerper; 

- Mevr. Julie Dalle, Ruimte Vlaanderen; 

- Dhr. Joachim D’eigens, Provincie West-Vlaanderen; 

 
 
Voor het plenair overleg waren verontschuldigd: 

 

- Het Agentschap Wonen Vlaanderen; 

- Het Agentschap Natuur en Bos; 

 
 
De VMM afdeling Operationeel Waterbeheer liet weten dat zij niet bevoegd zijn om advies te geven 
over dit dossier. 
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Verslag 

 
Op het plenair overleg werden de verschillende adviezen overlopen en besproken. 

 

De cursief en in blauw staande tekst is het antwoord van de Stad Nieuwpoort en de ontwerper op de 

gestelde vragen en op de geformuleerde opmerkingen. 

 

1) Gecoro 

 

De Gecoro verleent unaniem gunstig advies aan het voorontwerp Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp 

Projectozne 4A Hemmestraat. 

 

2) De deputatie van de provincie West-Vlaanderen – dienst Ruimtelijke Planning 

 

De stedenbouwkundige voorschriften laten nu tot 30 woningen/ha toe in deze strook. De vraag is of 

dit wenselijk is. Ook meer afwisseling gesloten/halfopen bebouwing lijkt hier wenselijker in plaats van 

allemaal gesloten bebouwing. Enig maatwerk is dus nog noodzakelijk. 

Het is daarbij belangrijk de typologie af te stemmen op de omgeving en het landschap.  

Daarnaast dient verder gemotiveerd te worden waarom deze niet prioritaire zone uit het GRS wordt 

aangesneden. 

 

Er zal nieuw ontwerpend onderzoek plaatsnemen waarbij een kwalitatieve inrichting zal worden 

nagestreefd. Hierbij zal aandacht besteed worden aan het voorzien van verschillende woontypologieën 

(vb. kleine meergezinswoning, losstaande/aaneengeschakelde eengezinswoningen), doorsteken naar 

het achterliggend landschap… . 

Daarnaast zal verder gemotiveerd worden waarom deze zone wordt aangesneden. 

 

3) Ruimte Vlaanderen 

 

In de toelichtingsnota wordt een inrichtingsvoorstel weergegeven. In dit voorstel voorzien men de 

interne wegenis langs de zuidelijke grens van het plangebied. Als motivatie hiervoor wordt gesteld dat 

zo de mogelijkheid geboden wordt om de achterkanten van de percelen gelegen langs de 

Hemmestraat te ontsluiten voor garages of tuinpoortjes. Dit wordt echter niet doorvertaald in 

voorliggend RUP. Op het bestemmingsplan wordt enkel een indicatieve aanduiding van het 

ontsluitingspunt aan de Hemmestraat voorzien. Het is aangewezen om het indicatief tracé van de 

interne wegenis ook aan te duiden op het bestemmingsplan. Zo kan ook bepaald worden waar de 

rooilijn zou komen, gezien in de voorschriften bepaald wordt elke afstand constructies ten opzichte 

van de rooilijn dienen te respecteren. 

 

De ontwerper zal het tracé van de weg indicatief aanduiden op het bestemmingsplan. 

 

In de stedenbouwkundige voorschriften wordt een dichtheid opgelegd van minimum 15 won/ha, met 

een maximum van 30 won/ha. Het inrichtingsvoorstel omvat 20 aaneengesloten woningen en dit lijkt 

een maximum te zijn van hetgeen haalbaar is in een zone met dergelijke oppervlakte. Bijgevolg is het 



GRUP Ramskappele-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat  Geomex bvba - O. Ref: 13R01401 
Plan ID: RUP_38016_214_00010_00001  verslag plenaire vergadering | 18 juni 2015     -4- 

vreemd dat een maximum van 30 won/ha wordt voorgesteld. Een verdere verdichting dan hetgeen 

wordt voorgesteld in het inrichtingsvoorstel is niet aangewezen. Dit moet verduidelijkt worden. 

 

Er zal nieuw ontwerpend onderzoek plaatsnemen waarbij een kwalitatieve inrichting zal worden 

nagestreefd met een kleinere dichtheid dan voorgesteld in het huidig inrichtingsvoorstel. Daarbij zullen 

ook doorsteken naar het achterliggend weiland voorzien worden.  

 

4) Agentschap Wonen Vlaanderen 

 

Het opgenomen inrichtingsvoorstel is een doorslag van een traditionele rij woningen, die bijna overal 

kan ingezet worden, maar geen antwoordt biedt op de vooropgezette ontwikkelingsperspectieven. 

Andere meer kwalitatieve invullingen zijn denkbaar. Zo zou een concept kunnen uitgewerkt worden 

van clusters van woningen, doorsteken naar het achterliggend landschap, gegroepeerd parkeren… . 

Daarnaast kunnen nieuwe samenlevingsvormen onderzocht worden zoals co-housing.  

 

Tijdens het nieuw ontwerpend onderzoek zal een differentiatie in woontypologieën onderzocht worden. 

Daarbij zullen ook doorsteken naar het achterliggend weiland voorzien worden.  

 

5) Departement Landbouw en Visserij 

 

Het departement Landbouw en Visserij stelt zich vragen bij de inname van het stuk herbevestigd 

agrarisch gebied. Hoewel het een kleine oppervlakte betreft (175m²), wordt in het document niet 

vermeld waarom deze inname noodzakelijk is. Het Departement Landbouw en Visserij ziet geen enkele 

reden waarom deze strook binnen een woonbestemming moet worden gelegd. Het Departement 

Landbouw en Visserij vraagt dan ook om de grens met het woongebied volgens het gewestplan te 

volgen.  

 

De aanpassing van de grens heeft stedenbouwkundig geen impact op het planopzet. De ontwerper zal 

de grens van het RUP laten samenvallen met de grens van het woongebied cf. het gewestplan.  

 

6) Agentschap Natuur en Bos 

 

Gezien de inname van biologisch waardevol tot zeer waardevol gebied waarbij de natuurwaarde 

onvermijdbaar geschaad wordt, vraagt ANB dat de initiatiefnemer onderzoekt naar de mogelijkheden 

waar de natuurwaarden, die verloren zullen gaan met de uitvoering van dit RUP, ontwikkeld 

gecompenseerd kunnen worden. 

 

De ontwerper zal tijdens het nieuw ontwerpend onderzoek nagaan waar kwalitatief groen kan 

ingebracht worden in het inrichtingsvoorstel teneinde het verlies aan natuurwaarden gedeeltelijk te 

compenseren. 
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Besluit: 

 

Het RUP wordt aangepast cf. vermelde opmerkingen. Het ontwerpend onderzoek wordt hernomen 

waarvan de resultaten verwerkt zullen worden in het RUP. De procedure van het RUP kan aldus worden 

verdergezet. Het aangepast ontwerp met stedenbouwkundige voorschriften zal voorafgaandelijk 

“informeel” overgemaakt worden aan de provincie en Ruimte Vlaanderen. 
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VERSLAG VERGADERING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING: 

17 februari 2020. 
 
A. AANWEZIGHEDEN VERGADERING VAN 17 FEBRUARI 2020: 

 
1. Tegenwoordig: 
Dhr. Harry Dierinck    deskundige - voorzitter; 
Mevr. Lieve Donck    deskundige; 
Dhr. Patrick Verbrugge    deskundige - ondervoorzitter; 
Dhr. Etienne Dezeure    deskundige; 
Dhr. Carl Debruyne    middenstandorganisatie; 
Dhr. Yves De Jonckheere  middenstandorganisatie; 
Mevr. An Gobert    middenstandorganisatie; 
Dhr. Hugo Demarcke    syndicale organisatie; 
Dhr. Dominiek Puype   syndicale organisatie; 
Mevr. Rosanne Bruneel   seniorenorganisatie; 
Mevr. Christiane Viaene   seniorenorganisatie; 
Dhr. Geert Defruyt    landbouworganisatie; 
 
Dhr. Geert Vanden Broucke  burgemeester – schepen van Ruimtelijke Ordening; 
Dhr. Arnel Lemaire    vertegenwoordiger politieke fractie (Pro Nieuwpoort); 
Mevr. Sabine Slembrouck  vertegenwoordiger politieke fractie (N-VA); 
Dhr. Joseph Van Den Bogerd  vertegenwoordiger politieke fractie (CD & V); 
 
Mevr. Kelly Maene    secretaris GECORO; 
Dhr. Damian Rommens   vervangend secretaris GECORO; 
 
2. Verontschuldigd: 
Dhr. Johan Vanblaere   vertegenwoordiger politieke fractie (Vlaams belang); 
 
3. Afwezig (niet verontschuldigd): 
 
4. Externe vertegenwoordiging (huishoudelijk reglement - art. 13): 
4.1. Externe vertegenwoordiger volgens agenda: 
4.1.1. Agendapunt GRUP Kartuizerduinen, GRUP Ramskapelle Dorp - Projectzone Hemmestraat en 
RUP Jachthavenwijk - Lenspolder: 
Mevr. Natasja Rotsaert, Geomex: urbanist; 
 
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), bijeengeroepen bij schrijven van 4 
februari 2020 vergadert in de raadzaal van het stadhuis, Marktplein 7, Nieuwpoort, datum zoals hoger 
vermeld, aanvangend om 19.00 uur. 
 
De voorzitter, zich verzekerd hebbende dat de GECORO wettelijk is samengesteld, verklaart de zitting 
geopend en verwelkomt de aanwezigen in deze GECORO. 
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B. AGENDA: 

 
De voorzitter Harry Dierinck verwelkomt iedereen op de vergadering van de GECORO. 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING DD. 3 DECEMBER 2019: 

1.1. Inhoud: 

Het verslag van de vergadering van 3 december 2019 werd overgemaakt aan de GECORO-leden, 
politieke fracties en het college van burgemeester en schepenen op 10 december 2019. Op het verslag 
van de vergadering werden geen amendementen ingediend. 
 
Huishoudelijk reglement van de GECORO Nieuwpoort aanvaard door de GECORO dd. 3 december 2013 en goedgekeurd door 
de gemeenteraad dd. 30 januari 2014, inzonderheid op art. 15. 
“DE NOTULEN VAN DE VERGADERING 
Art. 15: 
Het verslag van de vergadering wordt binnen veertien dagen na de dag van de vergadering schriftelijk toegestuurd via post of e-
mail aan de commissieleden, de plaatsvervangers, de vertegenwoordigers van de politieke fracties en het college van 
burgemeester en schepenen. 
De notulen liggen eveneens ter inzage op het secretariaat van de commissie. 
Opmerkingen op het verslag dienen door de aanwezige leden binnen de 14 dagen schriftelijk te worden overgemaakt aan het 
secretariaat van de GECORO.” 

 
1.2. Advies GECORO: 

Het verslag van de GECORO vergadering van 3 december 2019 wordt unaniem aanvaard, dit omdat in 
toepassing van art. 15 van het huishoudelijk reglement binnen de 14 dagen na de dag van het opsturen 
van het verslag geen opmerkingen op het verslag op het secretariaat van de GECORO werden 
ontvangen. 

 
2. BESPREKING ONDERWERPEN 

2.1. Publieke raadpleging Gemeentelijk RUP Kartuizerduinen: advies verlenen in kader van de 
publieke raadpleging: 

2.1.1. Onderwerp: 

Het RUP Kartuizerduinen beslaat een oppervlakte van ca. 6ha 98a 02ca. 

Volgens het gewestplan Veurne-Westkust (K.B. 6/12/1976) is het plangebied grotendeels gelegen in 

natuurgebied. Slechts een beperkt deel van het plangebied, langs de Georges Rodenbachlaan is 

gelegen in woongebied. De bebouwde percelen ten westen van de gemeenteweg Georges 

Rodenbachlaan en Emile Verhaerenlaan zijn gelegen binnen een niet-vervallen verkaveling V002-1 dd. 

13 juni 1964. De bebouwde percelen ten noorden van de Louisweg zijn niet gelegen binnen een niet-

vervallen verkaveling. Daarnaast zijn er nog heel wat percelen binnen het duingebied in privé-eigendom.  

Het RUP Kartuizerduinen heeft als doel: 

- Het behouden, versterken en lokaal herstellen van de biodiversiteit, de natuurlijke processen 

en de landschappelijke waarde van de Simli III-duinen. 

- Het behouden en versterken van de open ruimte en de ‘open ruimte-relatie’ met de omliggende 

duinengebieden en polders. 

- De Simli III-duinen als één geheel beheren. Dit is op heden onmogelijk gezien de versnipperde 

eigendomsstructuur. Vandaar de noodzaak om te kopen/onteigenen. 

- De onbebouwde percelen in privé-eigendom en percelen die volgens de verkaveling (CBS 

13/06/1964) bestemd waren voor verdere ontwikkeling/wegaanleg te onteigenen in functie van 

het versterken en herstellen van de Simli III-duinen. 

- De gronden gelegen in VEN-gebied en/of Europese Habitatgebieden (SBZ-H) te onteigenen in 

functie van het versterken en herstellen van de Simli III-duinen. Daarbij kan het zijn dat ook een 

deel van een bebouwd lot opgenomen wordt in het onteigeningsplan. Hierbij wordt uiteraard 

rekening gehouden met de perceelsconfiguratie (breedte en diepte) zodoende de woonkwaliteit 

ter hoogte van die loten voldoende te kunnen blijven garanderen. 

- De op heden zonevreemde, vergunde en/of vergund geachte woningen langs de Emile 

Verhaerenlaan en de Louisweg te bestendigen binnen een geëigende zone met respect voor 

het natuurgebied. 

 

Op 20 januari werd in centrum Ysara een participatiemomoment gehouden. Er werd een korte uitleg 

gegeven over de RUP-procedure, waarna een uiteenzetting volgde over de doelstellingen van dit RUP. 

Nog tot en met 2 maart 2020 kunnen suggesties worden geformuleerd.  
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Door de wijzigende bestemming zouden planbaten/planschade verschuldigd kunnen zijn. Dit is hier niet 
het geval aangezien de woningen gebouwd zijn voor de goedkeuring van het gewestplan Veurne-
Westkust. 
 
2.1.2. Vraagstelling: 

Dominiek Puype Op basis waarvan werd de te onteigenen oppervlakte vastgelegd? 

Damian Rommens De onbebouwde percelen achter de bebouwde percelen langs de Georges 
Rodenbachlaan, die destijds werden bijgekocht, zouden nu worden 
onteigend. 

Burgemeester Bij heel het verhaal vraag je: waarom doen we dat? 

Harry Dierinck In eerste instantie en vooral voor de rechtszekerheid voor de mensen in de 
Louisweg. De situatie in de Louisweg is zeer goed te vergelijken met die in 
de Kasteelstraat, waar bestaande woningen door de opmaak van het 
gewestplan plots als zonevreemd werden beschouwd en hun 
rechtszekerheid verloren.  

Damian Rommens Na de publieke raadpleging worden alle suggesties verzameld en 
gebundeld door Geomex. Deze gebundelde adviezen en suggesties worden 
tevens bezorgd aan ANB. 

Er zijn nog heel wat voorbeelden van percelen natuurgebied in privé-
eigendom. Deze werden niet onteigend, maar er werden specifieke 
voorwaarden/voorschriften opgesteld voor het gebruik/beheer van de grond. 

Burgemeester Heel veel van die percelen natuurgebied in de SIMLI III-duinen zijn 
verwilderd en worden niet gebruikt als tuin, maar vormen een buffer tussen 
de publiek toegankelijke duinen en de bewoners hun woning en bijhorende 
tuin op vlak van privacy. 

Natasja Rotsaert We zouden de rooilijn eventueel over een bepaalde afstand (vb. 50 meter) 
kunnen offsetten, zodat een voldoende grote tuin en buffer gegarandeerd 
blijft. 

Rosanne Bruneel Zou het RUP kunnen beperkt worden tot juist de woningen langs de 
Louisweg? De mensen uit de Georges Rodenbachlaan hebben geen baat 
bij de opmaak van dit RUP en zouden enkel een deel van hun eigendom 
moeten afstaan.  

Geert Defruyt Ik denk dat ANB water bij de wijn zal moeten doen. De mensen in de 
Georges Rodenbachlaan winnen niets met de opmaak van dit RUP.  

Lieve Donck-Tytgat ANB zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat alles verder dan 50m van de 
rooilijn niet onteigend wordt, maar moet beheerd worden volgens bepaalde 
voorschriften/voorwaarden. 

Dominiek Puype Ik was vooral verbouwereerd over het feit dat bepaalde toegangen tot de 
duinen afgesloten zijn.  

An Gobert Mensen vergeten dat die percelen waar aanvankelijk wegen zouden komen, 
in principe privaat met openbaar karakter zijn.  

Harry Dierinck Sommige delen zijn danig slecht onderhouden waardoor de toegangen 
dichtgeslibd zijn.  

Burgemeester Ik denk dat het in deze procedure belangrijk is om de suggesties af te 
wachten. 

Carl Debruyne In De Panne bevinden zich de Cabour-duinen. In dit gebied worden de 
private eigendommen op een bepaalde afstand van het publieke gedeelde 
gescheiden, waarbij de privacy van de eigenaars gegarandeerd bleef. 

 
2.2. Gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat: advies verlenen in 
kader van sluiting openbaar onderzoek: 

2.2.1. Onderwerp: 

Het RUP Ramskapelle–Dorp Projectzone 4A Hemmestraat beslaat een oppervlakte van ca. 75a 26ca. 
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Volgens het gewestplan Veurne-Westkust (K.B. 6/12/1976) is het plangebied gelegen in woongebied 

met landelijk karakter. 

Een deel van het plangebied is gelegen binnen het BPA Ramskapelle - Dorpskern, goedgekeurd bij 

ministerieel besluit dd. 7 november 1990. 

Om te kunnen blijven voorzien in een evenwichtige vraag en aanbod op vlak van wonen voor het dorp 
Ramskapelle (Woonbehoefte > aanbod). 
De GECORO dd. 3 december 2018 geeft unaniem gunstig advies op het voorontwerp met volgende 
suggestie: 
- Ter bevordering voor het aantrekken van jonge gezinnen zou er moeten gekozen worden voor vaste 
bewoning en geen 2de verblijven. 
 
Stand van zaken: 
Alle adviezen zijn binnen. Alle adviezen zijn gunstig, met uitzondering van het advies van de Provincie 
dat voorwaardelijk gunstig is. Destijds werd deze zone via MB uit het RUP Ramskapelle-Dorp 
uitgesloten omdat het niet in overeenstemming was met de gewestplanbestemming. Het was bijgevolg 
niet wenselijk om op deze plaats een verdichting te voorzien door te bouwen in de tweede orde. De 
Provincie is van oordeel dat de afwijking op dit besluit niet voldoende werd gemotiveerd.  
Naast de adviezen werden tevens twee bezwaren/suggesties ingediend, waarvan één net buiten de 
vooropgestelde termijn. Het bezwaar van Bostoen werd verstuurd op 26/12 terwijl het openbaar 
onderzoek werd afgesloten op 20/12.  
Door Natasja werd aangegeven dat de opmerking van de Provincie in voldoende mate werd 
gemotiveerd. De argumenten in de bezwaren/suggesties werden eveneens behandeld.  
 
Om de zichtassen te vrijwaren werden door de ontwerper 4 opties voorgesteld: 

- Voorschriften die verduidelijken dat, wanneer de zichtas samenvalt met niet aan elkaar 
grenzende tuinzones, de afsluitingen ter hoogte van deze zichtas een max. hoogte mogen 
hebben van 1 meter. 

- De zichtas bevindt zich op openbaar domein 

- Opleggen van een algemeen bouwverbod ter hoogte van de zichtassen.  

- Handhaving op daadwerkelijk voorzien van de zichtassen.  
 

2.2.2. Vraagstelling: 

Geert Defruyt Is het volledige perceel van Gheeraert gelegen in landbouwgebied? 

Damian Rommens Het deel van het perceel met de poel is herbevestigd landbouwgebied. Dit 
deel kan enkel bebouwd worden wanneer ergens anders woongebied wordt 
ongevormd tot landbouwgebied.  

Sabine Slembrouck Worden er in de nieuwe ontwikkeling plaatsen voor langsparkeren voorzien? 
Dit zou immers een negatieve impact hebben op de woning in de 
Hemmestraat die kortbij de achterperceelsgrens werd opgetrokken.  

Natasja Rotsaert Het is zeker niet de bedoeling dat er plaatsen voor langsparkeren worden 
voorzien in de nieuwe ontwikkeling. Voor elke woning wordt ten minste 1 
carport voorzien, verder worden nog enkele vrije parkeerplaatsen voorzien 
voor bewoners en bezoekers.   

Sabine Slembrouck Wat zal er gebeuren met het perceel (de spie) achter woning nr.17 in de 
Hemmestraat? Kan dit als tuin voor de woning worden aangekocht?  

Natasja Rotsaert Dit kan aangekocht worden en als tuin worden toegevoegd bij woning nr.17. 
Deze ruimte kan tevens worden ingericht als parkeerzone of groenzone als 
deel van het openbaar domein. 

Burgemeester Zouden eventueel nog bijkomende woningen kunnen worden gerealiseerd?  

Damian Rommens De Gecoro kan aangeven dat het wenselijk is om een bijkomende woning 
te voorzien, waardoor het maximum aantal woningen wordt opgetrokken 
van 15 naar 16 woningen. Dit als gevolg van de grote vraag naar 
ééngezinswoningen in Ramskapelle. 

Burgemeester De bouwgrond in Ramkapelle raakt stilaan opgebruikt. Er zijn momenteel 
nog plannen voor de bouw van 8 woningen op de gronden van boer Steen 
en 18 sociale koopwoningen van Ijzer en Zee.  
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An Gobert Wat met bijgebouwen, worden deze toegelaten? Zijn hier voorschriften voor 
voorzien? 

Damian Rommens Vrijstaande bijgebouwen zijn toelaatbaar tot 40m². Voor de bijgebouwen 
worden de voorschriften van het vrijstellingsbesluit toegepast. 

Burgemeester Is het wenselijk om bijgebouwen met dergelijke oppervlakte toe te laten?  

An Gobert  
Carl Debruyne 

Worden voor alle woningen dezelfde tuinhuizen en carports voorzien? 
Indien dit niet gebeurt wordt het als snel een kakofonie van verschillende 
types/materialen. 

Natasja Rotsaert We kunnen de oppervlakte van de bijgebouwen beperken. Daarnaast 
kunnen voorschriften worden opgelegd op vlak van verschijningsvorm en 
materiaalgebruik. 

 
2.3. Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder: advies verlenen in kader van sluiting 
openbaar onderzoek: 

2.3.1. Onderwerp: 

Tijdens het openbaar onderzoek werden twee adviezen ontvangen. Zowel het advies van de Provincie 
als van Departement Omgeving was gunstig. Daarnaast werd nog één bezwaar ingediend.  
 
2.3.2. Vraagstelling: 

Damian Rommens Het begrip ‘permanente bewoning’ moet duidelijk worden gedefinieerd om 
tweede verblijven in deze zone van Nieuwpoort zoveel mogelijk te 
vermijden. 

Sabine Slembrouck Het is heel moeilijk om de tweede verblijven volledig te verbannen. Het is 
zeer moeilijk om hierop te handhaven. Er zijn heel wat koppels waarvan de 
man en vrouw niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.  

Carl Debruyne Kunnen we geen voorbeeld nemen aan Brugge wat betreft tweede 
verblijven? 

Burgemeester De bestaande tweede verblijven kunnen worden behouden, maar er kunnen 
een nieuwe meer bijkomen.  

Sabine Slembrouck Wat is de maximale hoogte van de woningen volgens de voorschriften van 
het RUP? 

Natasja Rotsaert Deze wordt vastgelegd op twee bouwlagen en een hellend dak 

Geert Defruyt Zal je met het toelaten van splitsen voor 2 woningen ervoor zorgen dat de 
woningen goedkoper worden? Zullen die woningen niet nog duurder worden 
doordat er 2 woningen kunnen gerealiseerd worden?  

  
Mevr. Natasja Rotsaert van Geomex verlaat de zaal. 
 
2.4. Allerlei: 

2.4.1. GECORO wijzigen vaste secretaris: 

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 mevr. Maene Kelly aangesteld als vaste secretaris van de 
Gecoro. De heer Damian Rommens werd door de gemeenteraad op 30 januari 2020 aangesteld als 
plaatsvervanger secretaris Gecoro. 
Het gemeenteraadsbesluit werd via email overgemaakt aan de leden van de Gecoro. 
 
2.4.2. Huishoudelijk reglement: 

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 het huishoudelijk reglement van de gecoro goedgekeurd. 
Het gemeenteraadsbesluit werd via email overgemaakt aan de leden van de Gecoro. 
 
2.4.3. Strategisch meerjarenplan 2020-2025: 
De gemeenteraad heeft op 9 januari 2020 het Strategisch meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Er 
werd een uitnodiging verstuurd voor de voorstelling van het meerjarenplan 2020-2025 naar de leden 
van de adviesraden. Er werd gevraagd om de bevestiging van aanwezigheid op één van beide sessies 
te versturen naar de dienst Communicatie met vermelding van de gekozen sessie.  
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2.4.4. Vraagstelling: 

De geagendeerde dossiers worden op vandaag per post verstuurd naar de effectieve leden, de 
plaatsvervangers en de vertegenwoordigers van de politieke fracties. In de toekomst zullen enkel de 
effectieve leden en de vertegenwoordigers van de politieke fracties de dossiers nog op papier 
ontvangen. Indien de effectieve leden niet aanwezig kunnen zijn, dan bezorgen zij de analoge dossiers 
aan hun plaatsvervangers. De dossiers worden samen met de uitnodiging tevens per mail aan alle leden 
bezorgd.  
 
De heer burgemeester en de vertegenwoordigers van de politiek fractie verlaten de zaal. 
 
3. BERAADSLAGING EN STEMMING ADVIES: 

3.1. Publieke raadpleging Gemeentelijk RUP Kartuizerduinen: advies verlenen in kader van de 
publieke raadpleging: 

Advies GECORO: 

Tijdens het participatiemoment werd door de vertegenwoordiger van het Agentschap Natuur en Bos 
aangegeven dat er een toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat ‘Groenendijk’ (inclusief 
Simliduinen) bij ministerieel besluit dd. 23 april 2019 werd goedgekeurd. Het onteigeningsplan bij het 
Gemeentelijk RUP Kartuizerduinen is opgemaakt ter uitvoering van het ministerieel besluit dd. 23 april 
2019. Het ministerieel besluit voorziet een toekomstige struinzone, toegangen voor wandelaars, een 
toekomstige begrazingszone en een uitkijktoren in zones die op vandaag niet in eigendom van ANB 
zijn. Bijgevolg is de Gecoro van oordeel dat het GRUP Kartuizerduinen, meer in het bijzonder het 
ontgeigeningsplan, onlosmakelijk verbonden is met het ministerieel besluit dd. 23 april 2019. 

De strook duingebied in private eigendom dient behouden te blijven als buffer met afsluiting op een 
logische lijn, met specifieke voorschriften naar natuurgebied toe.’ 
De woningen langs de Louisweg vallen niet binnen de zone waarop het beheersplan van toepassing is. 
Ook de woningen in de Georges Rodenbachlaan, nabij de Louisweg werden in het beheersplan niet 
ingekleurd. De voorgestelde onteigeningen ter hoogte van deze woningen lijken bijgevolg overbodig. 
Daarnaast zijn overige ‘te onteigenen percelen’ gelegen in ‘toekomstige struinzone’ volgens datzelfde 
beheersplan, wat enkel realiseerbaar is na onteigening van de onbebouwde percelen in private 
eigendom. Deze gronden kunnen evenwel beheerd worden als natuurgebied in private eigendom en 
tegelijkertijd een buffer vormen tussen de woningen en het publiek toegankelijke natuurgebied. Het 
uitkijkpunt in het noordoosten dient te worden heringepland in functie van de omliggende 
bebouwing/bewoning. 

 
3.2. Gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat: advies verlenen in 
kader van sluiting openbaar onderzoek: 

3.2.1. Beraadslaging door de Gecoro-leden: 

De adviezen en het bezwaar worden overlopen en de Gecoro zal bij het advies/bezwaar desgevallend 
bijkomende uitleg geven en zal over ieder advies/bezwaar een advies formuleren. 

3.2.2. Advies Gecoro 

Het advies van de Provincie West-Vlaanderen dd. 5 december 2019 ref.: EDM/19/0692-13/15/4878M 
en het advies van Departement Omgeving dd. 11 december 2019 ref.: 2.14/38016/110.1 maken 
integraal deel uit van het advies van de Gecoro. 
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3.2.2.1. Advies Gecoro over het advies van de Provincie West-Vlaanderen: 

Beknopte inhoud van het advies: 

Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat wordt voorwaardelijk gunstig 
geadviseerd. 

Advies Gecoro: 

De Gecoro neemt akte van het voorwaardelijk gunstig advies van de Provincie West-Vlaanderen, 
waarbij geen aanpassingen dienen te gebeuren aan het Gemeentelijk RUP. 

• In voorgaande adviezen/informele besprekingen werd onder andere meegegeven dat de 
motivatie voor het ontwikkelen van deze zone verder dient te worden uitgewerkt. Bijkomende 
motivatie is belangrijk om aan te tonen dat het RUP voor een stuk tegemoet komt aan de 
verzuchtingen van de minister toen deze projectzone werd uitgesloten uit het BPA in 2007. 

In het ministerieel besluit aangaande de gedeeltelijke uitsluiting van goedkeuring van het BPA 
in 2007, staat vermeld dat de zone niet in overeenstemming was met de 
gewestplanbestemming (reden tot opmaak RUP…) en dat het niet wenselijk was op deze plaats 
een verdichting te voorzien door het bouwen in tweede bouworde. Binnen voorliggend 
document moeten we echter vaststellen dat met dit advies onvoldoende rekening werd 
gehouden. Deze opmerking geldt dus nog steeds. 

Betreffende dit aspect werd een toelichting gegeven in de toelichtingsnota op pg. 30. 
Toelichtingsnota (ontwerp, september 2019), pg. 30: 

“Het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GemRUP) wordt opgemaakt om 
te kunnen blijven voorzien in een evenwichtige vraag en aanbod op vlak van wonen voor 
het dorp Ramskapelle.  

Op heden kan de woonfunctie binnen Ramskapelle enkel uitbreiden binnen het huidige 
juridische aanbod, bedoeld voor woongelegenheden voor eigen gezinnen. Echter uit 
confrontatie van aanbod en vraag, blijkt dat de woonbehoefte in Ramskapelle groter is 
dan het aanbod.  

Om in te spelen op de woonbehoefte wordt binnen onderhavig RUP een woonzone 
(projectzone) voorzien waarbij gestreefd wordt naar: 

- (…) 

Gelet op het zuinig ruimtegebruik en de huidige beleidsvisies dient men af te stappen 
van het gekant omgaan met het bouwen in tweede linie (in woongebied met landelijk 
karakter), waarop men anticipeerde bij het uitsluiten van het plangebied bij de 
goedkeuring van het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 27/07/2007). Als men verder de open 
ruimte en zelfs woonuitbreidingsgebieden wil vrijwaren dient men te gaan inspelen op 
verdichting waar het zich toe laat en waar mogelijk cf. het juridisch aanbod. 

Daarnaast blijkt uit de omzendbrief van het gewestplan niet dat de mogelijkheid tot het bouwen 
in 2de lijn in woongebied met landelijk karakter in landelijke dorpen en gehuchten, expliciet 
uitgesloten is (bij lintbebouwing wordt dit wel uitgesloten). Veel hangt af van de plaatselijke 
goede ruimtelijke ordening en de schaal van het project ten aanzien van de omliggende 
bebouwing. Het is dan ook noodzakelijk hierop toe te zien en de voorschriften hierop af te 
stemmen.” 

Bijkomend kan men volgende vermelden:  
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Door het bouwen in de tweede linie + het voorzien van een openbare weg palend aan de 
percelen van de woningen in eerste linie krijgen de percelen van de eerste linie een betere 
ontsluiting (zowel voor als achteraan het perceel). De woonkwaliteit van de woningen in de 
eerste linie wordt hierdoor verbeterd. 

• Het voorliggend plan is globaal gezien in overeenstemming met het GRS Nieuwpoort. Het is 
echter belangrijk om de motivatie voor de aansnijding van het gebied voldoende te 
onderbouwen (zie: Overeenstemming met het PRS-WV). 

Zie voorgaande opmerking 

• In de voorschriften wordt vermeld dat afsluitingen, constructies en/of gebouwen de zichtassen 

niet mogen hinderen. Het wordt echter betwijfeld of dit ook realiseerbaar is in de praktijk. 

De ontwerpscenario’s tonen inderdaad ter hoogte van de middelste zichtas dat deze bestaat uit 

aangrenzende tuinen waar de bewoners inderdaad in overtreding een afsluiting zouden kunnen 

plaatsen. Hier kunnen enkele opties worden overwogen. 

- Ofwel dienen de voorschriften te verduidelijken dat wanneer de zichtas samen valt met aan 

elkaar grenzende tuinzones, de afsluitingen ter hoogte van deze zichtas een maximale 

hoogte mogen hebben van 1 meter.  

- Ofwel dient men op te leggen dat de zichtas dient te bestaan uit openbaar domein.  

- Ofwel kan men een algemeen bouwverbod (gebouwen en constructies inclusief 

afsluitingen) opleggen ter hoogte van zichtassen. Hier is dan uiteraard handhaving nodig. 

- Ofwel dient op vergunningsniveau te worden toegezien dat deze effectief zullen worden  

gerealiseerd. Eveneens zal hier handhaving nodig zijn. 

3.2.2.2. Advies Gecoro over het advies van Departement Omgeving 

Beknopte inhoud van het advies: 

Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat wordt gunstig geadviseerd. 
De opmerkingen die gegeven zijn op het ontwerp in het kader van de plenaire vergadering zijn verwerkt.  

Advies Gecoro: 

De Gecoro neemt akte van het voorwaardelijk gunstig advies van de Provincie West-Vlaanderen, 
waarbij geen aanpassingen dienen te gebeuren aan het Gemeentelijk RUP. 

• De ruimtelijke keuzes worden op een adequate manier doorvertaald in de stedenbouwkundige 
voorschriften. Het RUP wordt gunstig geadviseerd. 

3.2.2.3. Advies Gecoro over de bezwaren 

Beknopte inhoud van de bezwaren: 

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ontvangen. Een van de bezwaren werd buiten de 
termijn verstuurd en wordt als onontvankelijk beschouwd. 

Advies Gecoro 

De Gecoro neemt akte van de 2 bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend en 
waarvan 1 buiten de termijn werd verstuurd en bijgevolg niet ontvankelijk is. Bijgevolg wordt enkel voor 
het bezwaar dat tijdig werd ingediend een advies geformuleerd.  

Bezwaar 1: Familie Gheeraert (dd. 19/12/2019) 

• Het voorliggend RUP doet geen uitspraken over de andere delen van hetzelfde kadastrale perceel 
grond, in eigendom van de familie Gheeraert. 
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Wij begrijpen anderzijds dat de Stad Nieuwpoort vandaag concrete plannen heeft om een bijkomende 
RUP-procedure op te starten voor de ordening van de andere gronddelen van hetzelfde kadastrale 
perceel, gelegen dus ten noorden van de zone die voorwerp uitmaakt van het voorliggende RUP. 

Het komt ons voor dat er ook ‘objectieve’ argumenten te vinden zijn om de ordening van de Dorpskern 
van Ramskapelle (via een planningsinitiatief) op een meer globale wijze aan te pakken, waarbij – door 
synergie tussen de verschillende gronddelen van de dorpskern Ramskapelle – naar een meer globale 
en optimale ordening kan worden gestreefd.  

Mocht uw bestuur toch overtuigd zijn (en blijven) van en ‘gefragmenteerde’ aanpak, waarbij enkel de 
strook grond gelegen achter het woonlint van de Hemmestraat (afzonderlijk en gescheiden van de 
aanpalende grond) wordt geordend, dan betreuren wij ten zeerste dat er niet tot een consensus kon 
worden gekomen met Vekabo/Bouwbedrijf Francis Bostoen NV in het kader van hun initiatieven om via 
dialoog een vergunningsinitiatief te vertalen in een omgevingsvergunning.  

Nu hebben wij eerder de indruk dat het ‘plots’ heropstarten van het RUP enkel dient voor het ‘torpederen’ 
van de recent ingediende omgevingsaanvraag strekkend het verkavelen van dit grondstuk, die qua 
contour nagenoeg overeenkomt met de contouren van het voorliggende RUP.  

Wij willen benadrukken dat – tijdens de gesprekken tussen uw bestuur en de bouwpromotor – de 
intenties tot het heropstarten van het RUP door uw bestuur, nooit aan bod kwam.  

Het voorliggend RUP werd reeds in 2013 opgestart en voorziet in een gedeeltelijke herziening van het 
BPA Ramskaplle-Dorp (M.B. 27/07/2007), waarbij de contour wordt afgestemd op de destijds van 
goedkeuring uitgesloten zone ‘Zone 4: projectzone wonen – Projectzone A’.  

 

De historiek van het dossier kan worden toegelicht in de toelichtingsnota. 

“Historiek opmaak RUP: 

De bvba Geomex Kapelleriestraat 3, 8840 Staden werd door de gemeenteraad in zitting van 25 
september 2013 aangesteld als urbanist van de studieopdracht tot opmaak van het Gemeentelijk RUP 
Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat. 
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1) Voor het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat - januari 2015 werd 
een 1ste plenaire vergadering gehouden op 18 juni 2015. Het besluit van deze vergadering luidde: 

“Het RUP wordt aangepast cfr. vermelde opmerkingen. Het ontwerpend onderzoek wordt hernomen 
waarvan de resultaten verwerkt zullen worden in het RUP. De procedure van het RUP kan aldus 
worden verdergezet. Het aangepast ontwerp met stedenbouwkundige voorschriften zal 
voorafgaandelijk “informeel” overgemaakt worden aan de provincie en Ruimte Vlaanderen.” 

2) Naar aanleiding van de plenaire vergadering van 18 juni 2015 werd een nieuw ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd, dat leidde tot een voorstel van ontwerp. Alvorens het RUP voorlopig vast te 
stellen werd een informeel overleg gehouden op 30 september 2015 met vertegenwoordigers van 
Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving) en de Provincie: 

“Het RUP komt deels tegemoet aan de opmerkingen van de plenaire vergadering. 

- De densiteit wordt verhoogd door het voorzien van een meergezinswoning. 

- De toelichtingsnota omvat twee inrichtingsvoorstellen. De gevraagde zichtassen zijn 
enkel duidelijk zichtbaar in het eerste voorstel, er wordt gevraagd het tweede voorstel te elimineren. 

- De kavel achter perceel 15/02P is te klein om een woning te realiseren. Het perceel 
dient te worden ingericht voor parkeren en/of als openbaar groen of als tuinzone voor de woning op 
perceel 15/02P. 

Er wordt voorgesteld dit aan te duiden op het grafisch plan en bijhorende voorschriften op te 
nemen: 

- Er ontbreken algemene voorschriften omtrent parkeren. 

- Gezien de ligging in de tweede linie kan detailhandel  enkel op de gelijkvloerse 
verdieping van de meergezinswoning.” 

3) Op 27 november 2017 werden de maquette en presentatiebundel opgemaakt door Vont in 
opdracht van de nv Bostoen van de voorgenomen ontwikkeling aan dhr. burgemeester en de dienst 
Omgeving stad Nieuwpoort voorgelegd. In juni 2018 werd op basis hiervan een verkavelingsdossier 
voorgelegd. Er volgde een negatief advies van Afdeling Land, waarna een aangepast ontwerp met 
‘triplettes’ werd voorgesteld en in oktober 2018 werd ingediend.  

4) De ontwikkeling met ‘triplettes’, die door nv Bostoen werd voorsgesteld, werd opgenomen in het 
Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat - november 2018. Een 2de 
plenaire vergadering werd gehouden op 10 december 2018. Het besluit van deze vergadering luidde: 

“Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat wordt ongunstig 
geadviseerd. Er wordt voorgesteld om een RUP op te maken en niet te werken met een 
verkaveling.Het RUP dient verder uitgewerkt te worden waarbij het inrichtingsvoorstel 1 van het 
informeel overleg van 30/09/2015 als leidraad dient. De urbanist Geomex dient in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, juridische 
vormvereisten en doorvertalen van de principes uit het GRS, PRS en de omzendbrief over het 
gewestplan in het plan en de voorschriften. De urbanist Geomex zal in samenspraak met de stad 
Nieuwpoort het Gemeentelijk RUP aanpassen.” 

5) De verkavelaar heeft een nieuw ontwerpvoorstel opgemaakt waarbij eengezinswoningen worden 
voorzien met een bouwhoogte van 1 bouwlaag + dak. Tussen de bouwblokken worden doorzichten 
voorzien. Er wordt een buffergracht voorzien achteraan de verkaveling met een zone voor onderhoud 
van deze bovengrondse buffer. De verkavelaar heeft gevraagd om dit ontwerpvoorstel mee op te 
nemen in het op te maken Gemeentelijk RUP én gelijktijdig zal een verkavelingsaanvraag worden 
ingediend. De verkavelingsaanvraag werd op 2 juli 2019 ingediend. 

6) Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 april 2019 het voorstel van de 
verkavelaar bekeken en stelt voor om het voorontwerp verkaveling te bespreken met de urbanist van 
het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat. 

7) Op 18 april 2019 werd een informeel overleg gehouden met de urbanist waarbij het volgende werd 
afgesproken: 

- Hier dient te worden voorzien in 1 totaalproject (architecturaal geheel) van wonen in het groen 
met doorsteken naar het achterliggend landschap. 

- Carports mogen de zichtassen niet belemmeren. 

- Eventueel kan voorzien worden in langsparkeren of een groepsparking in plaats van het 
traditionele parkeren op eigen terrein. 

- Er dient te worden gekeken hoe en waar de wadi/buffervoorziening kan worden aangelegd.  

- Er wordt voorgesteld een nieuw inrichtingsplan op te stellen (2 varianten + 1 variant zoals de 
stad het niet wenst).” 
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8) Het college van burgemeester en schepenen dd. 6 augustus 2019 keurde de 2 scenario’s, 
opgemaakt door de urbanist dd. 17 juli 2019, voor een mogelijke invulling goed met volgende 
opmerkingen/suggesties: 

- Maximaal voorzien van 15 wooneenheden voor het volledig projectgebied; 

- De woningen bestaan uit clusters van maximaal 4 aaneengesloten woningen bestaande uit 
verschillende woontypes met verschillende gevelbreedtes waarbij een gemiddelde breedte 
wordt gehanteerd van 7 m én dit geldig per cluster. 

- Per nieuwe wooneenheid maximaal 1 carport in een parkingzone te voorzien: dus maximaal 15 
carports; 

- De rest van de parkingzones in te richten als open ‘groene’ bezoekersparkings; 

- De breedte van de open groene ruimte t.h.v. de open ruimte vastleggen; 

9) Het RUP werd aangepast aan de opmerkingen van college van burgemeester en schepenen dd. 
6 augustus 2019. Het gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat - 
september 2019 werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 26 september 2019. 

Zoals duidelijk uit het overzicht van het op te maken RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A 
Hemmestraat blijkt heeft de stad Nieuwpoort de verschillende ontwikkelingswensen van de 
verkavelaar bijgetreden. Echter kregen deze ontwikkelingswensen tijdens de plenaire vergadering 
een ongunstig advies van zowel de Provincie West-Vlaanderen als van het Departement Omgeving. 
Tijdens de plenaire vergadering werd voorgesteld verder te werken de opmaak van een RUP en niet 
te werken met een verkaveling. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook aan de urbanist gevraagd om een nieuw 
inrichtingsplan op te stellen (2 varianten + 1 variant zoals de stad het niet wenst). Het college van 
burgemeester en schepenen dd. 6 augustus 2019 heeft de 2 scenario’s van een mogelijke invulling 
goedgekeurd met opmerkingen / suggesties. Deze scenario’s met opmerkingen / suggesties werden 
verwerkt in het gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat - september 
2019, voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 26 september 2019.” 

• Het RUP doet evenmin (verordende) uitspraken over het woonlint van de woningen aan de 
Hemmestraat te Ramskapelle. Nochtans heeft dit woonlint – zoals ook de gronden die voorwerp 
uitmaken van het RUP – volgens het gewestplan hetzelfde bestemmingsvoorschrift van ‘woongebied 
met landelijk karakter’.  

De woningen langsheen de Hemmestraat zijn conform het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 
27/07/2007) gelegen in zone 1 ‘zone voor centrumbebouwing’. 

• Bovendien dient er een volwaardige wegenis te worden aangelegd, pal achter het woonlint van de 
woningen in de Hemmestraat. 

Dit is zeker te verdedigen als een ruimtelijk verantwoorde optie. Anderzijds, vanuit een economisch 
oogpunt, geeft dit ook een gebruiksmeerwaarde voor de woningen aan de Hemmestraat en dus 
waardeverhogende invloed voor de eigenaars van deze woningen. Anderzijds zal de last integraal 
te komen te liggen bij de ontwikkelaar van het woongebied in tweede bouwzone. Wij gaan immers 
van de veronderstelling uit dat noch de Stad Nieuwpoort, noch de aanpalende buurtbewoners, 
financieel ‘vrijwillig’ zullen bijdragen in de last van de realisatie, waarvan ook zij zullen genieten, net 
zoals de bewoners van de nieuw te bouwen woningen. 

Een zelfde reflectie maken wij bij de voorliggende visie omtrent de ‘doorwaadbaarheid’, waarbij de 
densiteit van het woonlint voor de nieuw te bouwen woningen relatief laag worden gehouden, maar 
ook het aandeel aan grond dat een (privatieve) opbrengstwaarde zal hebben (nette-verkoopbare m²) 
beknopt. 

Idem voor wat betreft de voorziene bezoekersparking. Deze zullen zeker ook gebruikt kunnen 
worden als ‘gratis’ eerste of tweede parkeerplaats van de bewoners van de bestaande woningen 
aan de Hemmestraat, waar noch de gemeenschap of deze bewoners zullen participeren in de lasten. 

Dit RUP heeft ongetwijfeld goede intenties als uitgangspunt, met mogelijke belangrijke 
maatschappelijke meerwaarde voor de aanpalende/bewoners alsook de bezoekers van de 
dorpskern van Ramskapelle, maar toch wel met een zeer eenzijdige verdeling van de lasten naar de 
promotor en dus de grondeigenaar. 

Eerst en vooral wordt een RUP opgemaakt vanuit een ruimtelijk oogpunt en niet vanuit een 
economisch oogpunt.  

De aanleg van een doodlopende straat ter ontsluiting van de op te richten woningen, dewelke 
sowieso dient te worden aangelegd met of zonder voordeel voor aanpalende, wordt op deze plaats 
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voorzien wat het voordeel heeft dat de rand naar het open landschap toe beter/mooier wordt 
afgewerkt en biedt inderdaad het bijkomende voordeel dat de aanpalende tuinen van de woningen 
in de Hemmestraat kunnen ontsluiten op deze weg.  

De mensen in de Hemmestraat kunnen op die manier ook een voordeel genieten van de ontwikkeling 
die zich achter hun deur voor doet.  

Daarnaast werd er gekozen voor een ontwikkeling (in 2de lijn) waarbij de openheid naar het 
achterliggend landschap gerespecteerd wordt.  

Tenslotte dienen bij alle ontwikkelingen een minimaal aantal openbare parkeerplaatsen te worden 
voorzien. Dit omdat een bijkomende nieuwe ontwikkeling de bestaande parkeerlast op het openbaar 
domein niet bijkomend zou belasten.  

Het gebruik hiervan kan inderdaad niet gestaafd worden.  

De perimeter van het voorlopig vastgesteld GRUP komt nagenoeg overeen met de momenteel 
lopende verkavelingsaanvraag (met ref. OMV_2019082658). Enkel rechts van de ‘insteekweg’ 
loodrecht op de Hemmestraat is een beperkte tuinzone niet opgenomen in de huidige 
verkavelingsaanvraag. Langs de linkerzijde zijn nog een aantal vrij liggende gronden. 

Waar de huidige aanvraag een aantal percelen niet integreert (bij gebrek aan bouwrechten), wordt 
de toekomstige ontwikkeling niet gehypothekeerd. 

De overdrukzone ‘specifieke bepalingen’ is niet opgenomen in de lopende verkavelingsaanvraag. 
Het gaat om de zone achter de woning gelegen te Hemmestraat 17 (perceel 15/02P). Volgens de 
voorschriften van het GRUP zouden er geen nieuwe woongelegenheden mogen opgericht worden 
op dit stuk grond, maar enkel voorzien te worden als groenzone of tuinzone bijkomend aan perceel 
15/02P. 

Daar hadden wij als grondeigenaar voorzien om garages te bouwen. Na de nodige inlichtingen te 
hebben gekregen van de stedenbouwkundige ambtenaar is dit zeker mogelijk daar dit perceel 
bouwgrond is tot op heden. Er werd zelfs gezegd dat we hier een huis mochten bouwen, maar dit 
zou zeker niet de bedoeling zijn we zouden opteren om garages te bouwen. Dit zou natuurlijke een 
meerwaarde geven aan het project, indien de mensen een garage kunnen kopen/huren zal dit ook 
resulteren in minder auto’s op de openbare weg. 

Binnen de zone dient een globaal project gerealiseerd te worden. De zone achterliggend aan perceel 
15/02P waarop specifieke bepalingen van toepassing zijn, waar men als grondeigenaar in kader van 
de verkaveling garages wenst op te richten, dient dus in de verkavelingsaanvraag te worden 
opgenomen. 

Daarnaast werd tijdens de plenaire vergadering van 10/12/2018 de vraag gesteld of men voor deze 
site verder wou gaan met een verkaveling OF met het opmaken van een RUP. Er werd toen besloten 
om verder het RUP op te maken en niet verder te werken met een verkaveling. Het kan niet de 
bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd 
te gebeuren. 

De overdrukzone ‘specifieke bepalingen’ achterliggend aan het perceel 15/02P langsheen de 
Hemmestraat: 

- dient te worden ingericht voor parkeren en/of openbaar groen en/of tuinzone horende bij de 
woning op perceel 15/02P zoals aangeduid op het bestemmingsplan; 

- kan dienen voor een uitbreiding van de woning op perceel 15/02P, waarbij de bouwdiepte ten 
aanzien van de Ramskapellestraat max. 15 meter bedraagt. 

 

• De indicatieve aanduiding ‘zichtas’ wordt zo goed mogelijk gerespecteerd: 

o De verkaveling voorziet per ‘woonblok’ van 4 woongelegenheden een bouwvrije strook van 6 
meter ( 2 x 3m). Deze strook kan worden beschouwd als een ‘zichtas’, om de zichtrelatie met 
het achterliggende open ruimtegebied te bewaren. 

Waar een carport zou opgetrokken worden, moet het steeds gaan om een open constructie, net 
om te verhinderen dat de visuele band met het achterliggend gebied verloren zou gaan. 
Bovendien wordt enkel het gebruik van hout, als natuurlijk materiaal, toegelaten. Verrommeling 
van de bouwvrije strook tussen de beide woningen wordt op die manier vermeden. Het 
uitgangsprincipe van het GRUP wordt gerespecteerd, zij het in een minder strikte vorm. 

Afsluitingen, constructies en/of gebouwen mogen de zichtassen niet hinderen. 
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• Jammer genoeg houdt het voorgenomen GRUP geen of minstens onvoldoende rekening met de 
lopende verkavelingsaanvraag op volgende punten: 

o De overdrukzone ‘bouwvrije zone’ heeft een minimale breedte van 5 meter.  

- In het huidige verkavelingsontwerp kan die minimale breedte niet overal gerespecteerd 
worden. op het smalste punt is er slechts een afstand van 3,50 meter. over het merendeel 
van de afstand is er evenwel een minimale afstand van 4,72 meter of ruimer. De noodzakelijk 
geachte 5-meter grens wordt dus nagenoeg overal bereikt en waar dat niet het geval is zo 
maximaal mogelijk benaderd. Bij de verdere uitwerking van de verkaveling kan hiermee zo 
maximaal rekening worden gehouden. 

- In deze bouwvrije zone wordt de aanleg van een buffer voorzien. Die is noodzakelijk om de 
waterhuishouding niet te belasten met de voorgenomen ontwikkeling. Deze buffer heeft 
evenwel een groen karakter, zodat die uit zichzelf zorgt voor een overgang naar/integratie in 
het achterliggende open ruimtegebied.  

- De buffer is principieel ook niet te beschouwen als een constructie en/of gebouw, zodat er 
strikt genomen geen strijdigheid met het voorlopig vastgestelde GRUP is. 

o (…) 

o De beperking van het aantal woongelegenheden tot 15 belemmert de lopende 
verkavelingsaanvraag, die momenteel in 20 loten voorziet.  

- De bouwdichtheid bedraagt in geval van een ontwikkeling met 20 loten, 29.18 
woningen/hectare. Dat is aanvaardbaar vlakbij de dorpskern van Ramskapelle. 

- Er worden kleinschalige, kwalitatieve woningen aangeboden (met een in de 
verkavelingsvoorschriften gewaarborgde minimum netto-vloeroppervlakte van 45m²). 

- Het beperken van de densiteit van het gebied tot 15 woningen zou geen noemenswaardige 
ruimtelijke en/of landschappelijke meerwaarde kunnen bieden in vergelijking met de lopende 
verkavelingsaanvraag. 

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren.  

• Dat er een gemiddelde breedte van 7 meter wordt gevraagd, wordt als een beperking gezien om de 
kleinschaligheid van de ontwikkeling te waarborgen. 

Dat bovendien verordenend opgelegd wordt dat het moet gaan om verschillende woontypes met een 
verschillend voorkomen (verspringende bouwlijn, verspringende kroonlijst, verschillende 
materialisatie) komt o.i. de uniformiteit van de totale ontwikkeling niet ten goede. 

Een wijk bestaande uit repetitie van uniforme woningen is niet wenselijk. Door wisselende 
gevelbreedtes te voorzien wordt een levendige gevelwand gecreëerd.  

• De verplichting om de voorgevel te richten naar de open ruimte heeft als gevolg dat er meer wegenis 
(zelfs in halfverharding) zou moeten worden aangelegd. Het lijkt een betere oplossing om de 
woningen eerder klassiek op te trekken, aan de straatzijde, maar de voornaamste leefruimte en 
beleving aan de achterzijde van de woning te voorzien. Op die manier kan het achterliggende 
openruimte gebied ‘in’ de woningen worden gebracht, wordt de hinder voor de voorliggende 
woningen tot een minimum beperkt, wordt de verharding gesupprimeerd. 

De conceptscenario’s zijn nuttig als richtinggevend, maar werden in onze verkavelingsaanvraag ook 
verder afgetoetst op haar wenselijkheid en haalbaarheid. Het lijkt ons wat kort door de bocht ze als 
‘dwingend’ te beschouwen. Dit wordt ten andere ook bevestigd in de toelichtingsnota. 

Door de woningen te richten naar het open landschap wordt gestreefd naar een kwalitatieve 
afwerking van de dorpsrand, wordt meer openheid gecreëerd en hebben de woningen een 
zuidgerichte tuin. 

Er dient ten aanzien van een klassieke verkaveling idd een bijkomend wandel-/fietspad te worden 
voorzien in de bouwvrije zone, aangelegd in waterdoorlatende materialen.  

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren. 

• Bijgebouwen moeten worden opgetrokken in hetzelfde materiaal als het hoofdgebouw. In de 
verkavelingsvoorschriften is voorzien dat er enkel in hout kan bijgebouwd worden. Hout is een 
natuurlijk materiaal, dat de landschappelijke inpasbaarheid verhoogt. 
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Hout is eveneens een materiaal dat (eventueel pas na verwering) in verschillende kleuren wordt 
geschilderd.  

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren. 

• Verhardingen zijn volgens het RUP omschreven dat elk perceel max. 70% mag worden verhard. De 
verkavelingsvoorschriften voorzien een verharding van max. 65% voor de voorgevel en 1/3 van de 
totale onbebouwde private oppervlakte. Alle verhardingen bestaan uit waterdoorlatende 
kleinschalige materialen. 

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren. 

• We hopen dat uit bovenstaande oplijsting mag blijken dat onze lopende verkavelingsaanvraag op 
een groot aantal punten in overeenstemming is met het voorlopig vastgestelde GRUP. Het grootste 
‘knelpunt’ lijkt de beperking tot 15 woongelegenheden te zijn. We voorzien er momenteel 20. Dat is 
niet overdreven, op deze locatie. We durven dan ook te vragen het GRUP op dit punt aan te passen, 
zodat onze inspanningen niet verloren gaan. 

Tijdens de plenaire vergadering van 10/12/2018 werd de vraag gesteld of men voor deze site verder 
wou gaan met een verkaveling OF met het opmaken van een RUP. Er werd toen besloten om verder 
het RUP op te maken en niet verder te werken met een verkaveling. Het kan niet de bedoeling zijn 
een RUP op te maken op maat van een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren. 

3.2.2.4. Bijkomend algemeen advies 

De woningen aan de Hemmestraat zijn niet gelegen binnen de contouren van het RUP, waardoor 
hierover geen uitspraken worden gedaan. Op de bouwpercelen kunnen geen garages en/of carports 
worden gerealiseerd. Vrijstaande bijgebouwen zijn toelaatbaar, met een maximale oppervlakte van 
16m². De maximale nokhoogte bedraag 3m. Een bijkomende woning kan worden voorzien, indien dit 
geen negatieve impact heeft op de kwaliteit van de publieke ruimte. De meest aangewezen locatie voor 
deze bijkomende woning is ten noordwesten van reeks woningen, haaks op de Hemmestraat. De 
zichtassen moeten maximaal worden gevrijwaard, door deze te voorzien ter hoogte van het openbaar 
domein. Verder moeten we erop toezien dat de woningen worden gebruikt voor permanente bewoning, 
waardoor de tekst met betrekking tot ‘verplichte domicilie’ moet worden toegevoegd. . 

3.3. Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk - Lenspolder: advies verlenen in kader van sluiting 
openbaar onderzoek: 

3.3.1. Beraadslaging door de Gecoro-leden: 

De adviezen en bezwaar worden overlopen en de GECORO zal bij het advies/bezwaar desgevallend 
bijkomende uitleg geven en zal over ieder advies/bezwaar een advies verlenen. 

3.3.2. Advies Gecoro: 

Het advies van de deputatie West-Vlaanderen dd. 23 januari 2020 ref. EDM/20/0025-12/15/4752 en het 
advies van Departement Omgeving dd. 28 januari 2020 ref. 2.14/38016/106.1 maken integraal deel uit 
van het advies van de Gecoro. 
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3.3.2.1. Advies Gecoro over het advies van de Provincie West-Vlaanderen: 

Beknopte inhoud van het advies: 

Het Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk – Lenspolder wordt gunstig geadviseerd. Het is wenselijk 
rekening te houden met de geformuleerde opmerkingen en aandachtspunten.  

Advies Gecoro: 

De Gecoro neemt akte van het gunstig advies van de Provincie West-Vlaanderen. 

• Het register van planschade/planbaten wordt niet grafisch weergegeven. Er wordt wel verwezen naar 
een grafische weergave, maar deze is nergens terug te vinden.  

De ontwerper zal dit nazien en alsnog toevoegen.  

• Het voorliggend plan is globaal gezien in overeenstemming met het GRS Nieuwpoort. Het is echter 
belangrijk om de motivatie voor de aansnijding van het gebied voldoende te onderbouwen. (zie: 
Overeenstemming met het PRS-WV).  

De ontwerper zal dit nazien en alsnog toevoegen. 

• De voorschriften dienen eenduidig te zijn. Zo wordt er voor de inplanting van de gebouwen en 
bijgebouwen een minimale afstand tot de rooilijn bepaald. Deze rooilijn wordt echter niet 
gedefinieerd. 

Men kan het woord ‘rooilijn’ vervangen door ‘de grens met het openbaar domein’.  

• De rooilijn ten opzichte van de N34 wordt tekstueel beschreven. Deze is echter niet relevant voor dit 
plangebied, behalve voor de hoek van het plangebied.  

Deze is inderdaad niet relevant voor het plangebied, daar geen enkel bebouwd/bebouwbaar perceel 
binnen onderhavig RUP wordt geraakt door de rooilijn/bouwlijn langsheen de N34. Dit kan worden 
geschrapt om verwarring te voorkomen.  

• Ook worden de woonzones bestemd voor permanente bewoning. Permanente bewoning wordt 
echter niet gedefinieerd. De vraag stelt zich hoe dit kan afgedwongen worden.  

Men kan bijkomend in de algemene voorschriften definiëren wat men onder permanente bewoning 
verstaat. Permanente bewoning is daar waar een domicilie is gevestigd. Vakantiewoningen vallen 
hier aldus niet onder en zijn bijgevolg niet toegelaten. Daarnaast kan men een overgangsperiode 
voorzien zodat iedereen zich in rekening kan stellen met domicilie (vb. 2 jaar na rechtsgeldig zijn van 
het RUP). Zie in bijlage een voorstel van aanpassing/aanvulling van de voorschriften in die zin.  

3.3.2.2. Advies Gecoro over het advies van het Departement Omgeving: 

Beknopte inhoud van het advies: 

Het Gemeentelijk RUP Jachthavenwijk – Lenspolder wordt gunstig geadviseerd. 

Advies Gecoro: 

De Gecoro neemt akte van het gunstig advies van het Departement Omgeving, waarbij geen 
aanpassingen dienen te gebeuren aan het Gemeentelijk RUP. 

• In de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 1: residentiële woonzone en artikel 2: woonzone 
“Dudenhofenlaan” wordt gesteld dat de zone bestemd is voor wonen onder de vorm van 
eengezinswoningen voor “permanente bewoning”. Wij stellen ons de vraag hoe dit opgelegd zal 
kunnen worden? Hoe zal men dit juridisch kunnen afdwingen?  

Men kan bijkomend in de algemene voorschriften definiëren wat men onder permanente bewoning 
verstaat. Permanente bewoning is daar waar een domicilie is gevestigd. Vakantiewoningen vallen 
hier aldus niet onder en zijn bijgevolg niet toegelaten. Daarnaast kan men een overgangsperiode 
voorzien zodat iedereen zich in rekening kan stellen met domicilie (vb. 2 jaar na rechtsgeldig zijn van 
het RUP). Zie in bijlage een voorstel van aanpassing/aanvulling van de voorschriften in die zin. 

3.3.2.3. Advies Gecoro over de bezwaren 

Beknopte inhoud van de bezwaren: 

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ontvangen.  

Advies Gecoro 

De Gecoro neemt akte van het bezwaar dat tijdens het openbaar onderzoek werd ingediend.  
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Bezwaar 1: Marc Leye & Linda Maes, Robin Maes & Sandra Calcoen (dd. 20/01/2020) 

• Als bewoners van de Elf juliwijk hebben we de noodzakelijke reglementen overlopen die nodig zijn 
om de Elf juliwijk leefbaar te houden. We hopen dat u deze in de toekomst zeer ter harte zult nemen. 

- Verkeer (opgepast met doodlopende straten, nodige parkings voor de zaken) 

- Lawaai (nachtlawaai) 

- Dynamiek (veel fietsers en wandelaars, geen fiets- en voetpaden) 

- Afzetgebied (zwaar vervoer)  

- Geur 

- Stof 

- Openingsuren  

Met deze aspecten werd rekening gehouden bij de opmaak van het RUP. Deze aspecten werden 
onderzocht en beschreven in de MER-screening die gevoerd werd, gekoppeld aan het RUP. 
Openingsuren zijn echter niet van stedenbouwkundige aard. Bij de opmaak van een RUP is het 
steeds de bedoeling de leefkwaliteit te behouden/verbeteren.  

• Ook moet er een duidelijk verschil gemaakt worden tussen B&B en vakantiewoning (deze laatste is 
niet toegestaan veronderstellen we). 

Men kan bijkomend in de algemene voorschriften een definitie voor B&B en vakantiewoningen 
opnemen. Een B&B biedt logies aan bij een permanent bewoonde woning. De 
uitbater/verantwoordelijke van de B&B moet aldus gedomicilieerd zijn op het adres van de B&B. Een 
vakantiewoning is een woning dat men huurt/koopt om de vakanties door te brengen. Er is aldus 
geen domicilie gevestigd. Daarnaast kan men een overgangsperiode voorzien zodat iedereen zich 
in regel kan stellen met domicilie (voorbeeld 2 jaar na rechtsgeldig zijn van het RUP).  

Binnen de grenzen van onderhavig RUP werden restgronden verkocht aan aanpalende eigenaars. 
Deze restgronden moeten groen blijven en kunnen niet bebouwd worden. 

Deze zullen worden bestemd als groen- of tuinzone. 
 

4. ALLERLEI: 

Geen punten meer ter behandeling zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen en wordt de zitting 
opgeheven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
.  
E-mailadres secretariaat GECORO: stedenbouw@nieuwpoort.be 
Website Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be 

mailto:stedenbouw.vandevelde.nieuwpoort@publilink.be
http://www.nieuwpoort.be/
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STAD NIEUWPOORT

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 9 APRIL 2020.

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie, 
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Besloten Zitting
18. GEMEENTELIJK RUP RAMSKAPELLE - DORP PROJECTZONE 4A HEMMESTRAAT: 
DEFINITIEVE AANVAARDING.

De Raad,

Gelet op art. 40 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het BPA Ramskapelle - Dorp, goedgekeurd bij ministerieel besluit dd. 27 juli 2007;

Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Nieuwpoort goedgekeurd door de deputatie 
West-Vlaanderen dd. 9 december 2010;

Gelet op het raadsbesluit dd. 25 september 2013 waarbij de bvba Geomex Kapelleriestraat 3, 8840 
Staden werd aangesteld als urbanist van de studieopdracht tot opmaak van het Gemeentelijk RUP 
Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat;

Gelet op het schrijven van LNE, Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel dd. 20 november 
2015 ref. LNE/MER/SCRPL15056 waarbij gemeld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;

Gelet op het raadsbesluit dd. 26 september 2019 houdende voorlopige aanvaarding van het 
voorontwerp Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat;

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gehouden vanaf 22 oktober 2019 t.e.m. 20 
december 2019;

Overwegende dat de Gecoro in vergadering van 17 februari 2020 advies heeft verleend over de 
adviezen, opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek; dat de Gecoro het ontwerp 
Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat gunstig adviseert met enkele 
voorstellen/aanpassingen;

Overwegende dat voorgesteld wordt om het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 
4A Hemmestraat aan te passen aan de voorstellen van de Gecoro dd. 17 februari 2020;

BESLUIT: 21 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat, zoals voorlopig 
aanvaard door de gemeenteraad dd. 26 september 2019 aan te passen aan het advies van 
de Gecoro dd. 17 februari 2020:
Advies Gecoro
Het advies van de Provincie West-Vlaanderen dd. 5 december 2019 ref.: EDM/19/0692-
13/15/4878M en het advies van Departement Omgeving dd. 11 december 2019 ref.: 
2.14/38016/110.1 maken integraal deel uit van het advies van de Gecoro.
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Advies Gecoro over het advies van de Provincie West-Vlaanderen:
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Beknopte inhoud van het advies:

Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat wordt voorwaardelijk 
gunstig geadviseerd.

Advies Gecoro:

De Gecoro neemt akte van het voorwaardelijk gunstig advies van de Provincie West-Vlaanderen, 
waarbij geen aanpassingen dienen te gebeuren aan het Gemeentelijk RUP.

 In voorgaande adviezen/informele besprekingen werd onder andere meegegeven dat de 
motivatie voor het ontwikkelen van deze zone verder dient te worden uitgewerkt. Bijkomende 
motivatie is belangrijk om aan te tonen dat het RUP voor een stuk tegemoet komt aan de 
verzuchtingen van de minister toen deze projectzone werd uitgesloten uit het BPA in 2007.

In het ministerieel besluit aangaande de gedeeltelijke uitsluiting van goedkeuring van het BPA 
in 2007, staat vermeld dat de zone niet in overeenstemming was met de 
gewestplanbestemming (reden tot opmaak RUP…) en dat het niet wenselijk was op deze 
plaats een verdichting te voorzien door het bouwen in tweede bouworde. Binnen voorliggend 
document moeten we echter vaststellen dat met dit advies onvoldoende rekening werd 
gehouden. Deze opmerking geldt dus nog steeds.

Betreffende dit aspect werd een toelichting gegeven in de toelichtingsnota op pg. 30.
Toelichtingsnota (ontwerp, september 2019), pg. 30:

“Het voorliggende Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GemRUP) wordt opgemaakt om 
te kunnen blijven voorzien in een evenwichtige vraag en aanbod op vlak van wonen 
voor het dorp Ramskapelle. 

Op heden kan de woonfunctie binnen Ramskapelle enkel uitbreiden binnen het huidige 
juridische aanbod, bedoeld voor woongelegenheden voor eigen gezinnen. Echter uit 
confrontatie van aanbod en vraag, blijkt dat de woonbehoefte in Ramskapelle groter is 
dan het aanbod. 

Om in te spelen op de woonbehoefte wordt binnen onderhavig RUP een woonzone 
(projectzone) voorzien waarbij gestreefd wordt naar:

- (…)

Gelet op het zuinig ruimtegebruik en de huidige beleidsvisies dient men af te stappen 
van het gekant omgaan met het bouwen in tweede linie (in woongebied met landelijk 
karakter), waarop men anticipeerde bij het uitsluiten van het plangebied bij de 
goedkeuring van het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 27/07/2007). Als men verder de open 
ruimte en zelfs woonuitbreidingsgebieden wil vrijwaren dient men te gaan inspelen op 
verdichting waar het zich toe laat en waar mogelijk cf. het juridisch aanbod.

Daarnaast blijkt uit de omzendbrief van het gewestplan niet dat de mogelijkheid tot het 
bouwen in 2de lijn in woongebied met landelijk karakter in landelijke dorpen en gehuchten, 
expliciet uitgesloten is (bij lintbebouwing wordt dit wel uitgesloten). Veel hangt af van de 
plaatselijke goede ruimtelijke ordening en de schaal van het project ten aanzien van de 
omliggende bebouwing. Het is dan ook noodzakelijk hierop toe te zien en de voorschriften 
hierop af te stemmen.”

Bijkomend kan men volgende vermelden: 
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Door het bouwen in de tweede linie + het voorzien van een openbare weg palend aan de 
percelen van de woningen in eerste linie krijgen de percelen van de eerste linie een betere 
ontsluiting (zowel voor als achteraan het perceel). De woonkwaliteit van de woningen in de 
eerste linie wordt hierdoor verbeterd.

 Het voorliggend plan is globaal gezien in overeenstemming met het GRS Nieuwpoort. Het is 
echter belangrijk om de motivatie voor de aansnijding van het gebied voldoende te 
onderbouwen (zie: Overeenstemming met het PRS-WV).

Zie voorgaande opmerking

 In de voorschriften wordt vermeld dat afsluitingen, constructies en/of gebouwen de zichtassen 
niet mogen hinderen. Het wordt echter betwijfeld of dit ook realiseerbaar is in de praktijk.

De ontwerpscenario’s tonen inderdaad ter hoogte van de middelste zichtas dat deze bestaat 
uit aangrenzende tuinen waar de bewoners inderdaad in overtreding een afsluiting zouden 
kunnen plaatsen. Hier kunnen enkele opties worden overwogen.
- Ofwel dienen de voorschriften te verduidelijken dat wanneer de zichtas samen valt met aan 

elkaar grenzende tuinzones, de afsluitingen ter hoogte van deze zichtas een maximale 
hoogte mogen hebben van 1 meter. 

- Ofwel dient men op te leggen dat de zichtas dient te bestaan uit openbaar domein. 
- Ofwel kan men een algemeen bouwverbod (gebouwen en constructies inclusief 

afsluitingen) opleggen ter hoogte van zichtassen. Hier is dan uiteraard handhaving nodig.
- Ofwel dient op vergunningsniveau te worden toegezien dat deze effectief zullen worden 

gerealiseerd. Eveneens zal hier handhaving nodig zijn.

Advies Gecoro over het advies van Departement Omgeving

Beknopte inhoud van het advies:

Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat wordt gunstig geadviseerd. 
De opmerkingen die gegeven zijn op het ontwerp in het kader van de plenaire vergadering zijn 
verwerkt. 

Advies Gecoro:

De Gecoro neemt akte van het voorwaardelijk gunstig advies van de Provincie West-Vlaanderen, 
waarbij geen aanpassingen dienen te gebeuren aan het Gemeentelijk RUP.

 De ruimtelijke keuzes worden op een adequate manier doorvertaald in de stedenbouwkundige 
voorschriften. Het RUP wordt gunstig geadviseerd.

Advies Gecoro over de bezwaren

Beknopte inhoud van de bezwaren:

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ontvangen. Een van de bezwaren werd buiten 
de termijn verstuurd en wordt als onontvankelijk beschouwd.

Advies Gecoro

De Gecoro neemt akte van de 2 bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend en 
waarvan 1 buiten de termijn werd verstuurd en bijgevolg niet ontvankelijk is. Bijgevolg wordt enkel 
voor het bezwaar dat tijdig werd ingediend een advies geformuleerd. 

Bezwaar 1: Familie Gheeraert (dd. 19/12/2019)

 Het voorliggend RUP doet geen uitspraken over de andere delen van hetzelfde kadastrale 
perceel grond, in eigendom van de familie Gheeraert.
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Wij begrijpen anderzijds dat de Stad Nieuwpoort vandaag concrete plannen heeft om een bijkomende 
RUP-procedure op te starten voor de ordening van de andere gronddelen van hetzelfde kadastrale 
perceel, gelegen dus ten noorden van de zone die voorwerp uitmaakt van het voorliggende RUP.

Het komt ons voor dat er ook ‘objectieve’ argumenten te vinden zijn om de ordening van de Dorpskern 
van Ramskapelle (via een planningsinitiatief) op een meer globale wijze aan te pakken, waarbij – door 
synergie tussen de verschillende gronddelen van de dorpskern Ramskapelle – naar een meer globale 
en optimale ordening kan worden gestreefd. 

Mocht uw bestuur toch overtuigd zijn (en blijven) van en ‘gefragmenteerde’ aanpak, waarbij enkel de 
strook grond gelegen achter het woonlint van de Hemmestraat (afzonderlijk en gescheiden van de 
aanpalende grond) wordt geordend, dan betreuren wij ten zeerste dat er niet tot een consensus kon 
worden gekomen met Vekabo/Bouwbedrijf Francis Bostoen NV in het kader van hun initiatieven om 
via dialoog een vergunningsinitiatief te vertalen in een omgevingsvergunning. 

Nu hebben wij eerder de indruk dat het ‘plots’ heropstarten van het RUP enkel dient voor het 
‘torpederen’ van de recent ingediende omgevingsaanvraag strekkend het verkavelen van dit 
grondstuk, die qua contour nagenoeg overeenkomt met de contouren van het voorliggende RUP. 

Wij willen benadrukken dat – tijdens de gesprekken tussen uw bestuur en de bouwpromotor – de 
intenties tot het heropstarten van het RUP door uw bestuur, nooit aan bod kwam. 

Het voorliggend RUP werd reeds in 2013 opgestart en voorziet in een gedeeltelijke herziening van het 
BPA Ramskaplle-Dorp (M.B. 27/07/2007), waarbij de contour wordt afgestemd op de destijds van 
goedkeuring uitgesloten zone ‘Zone 4: projectzone wonen – Projectzone A’. 

De historiek van het dossier kan worden toegelicht in de toelichtingsnota.

“Historiek opmaak RUP:
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De bvba Geomex Kapelleriestraat 3, 8840 Staden werd door de gemeenteraad in zitting van 25 
september 2013 aangesteld als urbanist van de studieopdracht tot opmaak van het Gemeentelijk RUP 
Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat.

1) Voor het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat - januari 2015 
werd een 1ste plenaire vergadering gehouden op 18 juni 2015. Het besluit van deze vergadering 
luidde:

“Het RUP wordt aangepast cfr. vermelde opmerkingen. Het ontwerpend onderzoek wordt 
hernomen waarvan de resultaten verwerkt zullen worden in het RUP. De procedure van het RUP 
kan aldus worden verdergezet. Het aangepast ontwerp met stedenbouwkundige voorschriften zal 
voorafgaandelijk “informeel” overgemaakt worden aan de provincie en Ruimte Vlaanderen.”

2) Naar aanleiding van de plenaire vergadering van 18 juni 2015 werd een nieuw ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd, dat leidde tot een voorstel van ontwerp. Alvorens het RUP voorlopig vast te 
stellen werd een informeel overleg gehouden op 30 september 2015 met vertegenwoordigers van 
Ruimte Vlaanderen (Departement Omgeving) en de Provincie:

“Het RUP komt deels tegemoet aan de opmerkingen van de plenaire vergadering.
- De densiteit wordt verhoogd door het voorzien van een meergezinswoning.
- De toelichtingsnota omvat twee inrichtingsvoorstellen. De gevraagde zichtassen zijn 

enkel duidelijk zichtbaar in het eerste voorstel, er wordt gevraagd het tweede voorstel te 
elimineren.

- De kavel achter perceel 15/02P is te klein om een woning te realiseren. Het perceel 
dient te worden ingericht voor parkeren en/of als openbaar groen of als tuinzone voor de woning op 
perceel 15/02P.

Er wordt voorgesteld dit aan te duiden op het grafisch plan en bijhorende voorschriften op te 
nemen:

- Er ontbreken algemene voorschriften omtrent parkeren.
- Gezien de ligging in de tweede linie kan detailhandel  enkel op de gelijkvloerse 

verdieping van de meergezinswoning.”

3) Op 27 november 2017 werden de maquette en presentatiebundel opgemaakt door Vont in 
opdracht van de nv Bostoen van de voorgenomen ontwikkeling aan dhr. burgemeester en de 
dienst Omgeving stad Nieuwpoort voorgelegd. In juni 2018 werd op basis hiervan een 
verkavelingsdossier voorgelegd. Er volgde een negatief advies van Afdeling Land, waarna een 
aangepast ontwerp met ‘triplettes’ werd voorgesteld en in oktober 2018 werd ingediend. 

4) De ontwikkeling met ‘triplettes’, die door nv Bostoen werd voorgesteld, werd opgenomen in het 
Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat - november 2018. Een 2de 
plenaire vergadering werd gehouden op 10 december 2018. Het besluit van deze vergadering 
luidde:

“Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat wordt ongunstig 
geadviseerd. Er wordt voorgesteld om een RUP op te maken en niet te werken met een 
verkaveling. Het RUP dient verder uitgewerkt te worden waarbij het inrichtingsvoorstel 1 van het 
informeel overleg van 30/09/2015 als leidraad dient. De urbanist Geomex dient in het bijzonder 
aandacht te besteden aan de stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota, juridische 
vormvereisten en doorvertalen van de principes uit het GRS, PRS en de omzendbrief over het 
gewestplan in het plan en de voorschriften. De urbanist Geomex zal in samenspraak met de stad 
Nieuwpoort het Gemeentelijk RUP aanpassen.”

5) De verkavelaar heeft een nieuw ontwerpvoorstel opgemaakt waarbij eengezinswoningen worden 
voorzien met een bouwhoogte van 1 bouwlaag + dak. Tussen de bouwblokken worden doorzichten 
voorzien. Er wordt een buffergracht voorzien achteraan de verkaveling met een zone voor 
onderhoud van deze bovengrondse buffer. De verkavelaar heeft gevraagd om dit ontwerpvoorstel 
mee op te nemen in het op te maken Gemeentelijk RUP én gelijktijdig zal een 
verkavelingsaanvraag worden ingediend. De verkavelingsaanvraag werd op 2 juli 2019 ingediend.

6) Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 april 2019 het voorstel van 
de verkavelaar bekeken en stelt voor om het voorontwerp verkaveling te bespreken met de 
urbanist van het Gemeentelijk RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A Hemmestraat.
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7) Op 18 april 2019 werd een informeel overleg gehouden met de urbanist waarbij het volgende 
werd afgesproken:

- Hier dient te worden voorzien in 1 totaalproject (architecturaal geheel) van wonen in het groen 
met doorsteken naar het achterliggend landschap.

- Carports mogen de zichtassen niet belemmeren.
- Eventueel kan voorzien worden in langsparkeren of een groepsparking in plaats van het 

traditionele parkeren op eigen terrein.
- Er dient te worden gekeken hoe en waar de wadi/buffervoorziening kan worden aangelegd. 
- Er wordt voorgesteld een nieuw inrichtingsplan op te stellen (2 varianten + 1 variant zoals de 

stad het niet wenst).”

8) Het college van burgemeester en schepenen dd. 6 augustus 2019 keurde de 2 scenario’s, 
opgemaakt door de urbanist dd. 17 juli 2019, voor een mogelijke invulling goed met volgende 
opmerkingen/suggesties:

- Maximaal voorzien van 15 wooneenheden voor het volledig projectgebied;
- De woningen bestaan uit clusters van maximaal 4 aaneengesloten woningen bestaande uit 

verschillende woontypes met verschillende gevelbreedtes waarbij een gemiddelde breedte 
wordt gehanteerd van 7 m én dit geldig per cluster.

- Per nieuwe wooneenheid maximaal 1 carport in een parkingzone te voorzien: dus maximaal 
15 carports;

- De rest van de parkingzones in te richten als open ‘groene’ bezoekersparkings;
- De breedte van de open groene ruimte t.h.v. de open ruimte vastleggen;

9) Het RUP werd aangepast aan de opmerkingen van college van burgemeester en schepenen dd. 
6 augustus 2019. Het gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A Hemmestraat - 
september 2019 werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 26 september 2019.

Zoals duidelijk uit het overzicht van het op te maken RUP Ramskapelle-Dorp Projectzone 4A 
Hemmestraat blijkt heeft de stad Nieuwpoort de verschillende ontwikkelingswensen van de 
verkavelaar bijgetreden. Echter kregen deze ontwikkelingswensen tijdens de plenaire vergadering 
een ongunstig advies van zowel de Provincie West-Vlaanderen als van het Departement 
Omgeving. Tijdens de plenaire vergadering werd voorgesteld verder te werken de opmaak van een 
RUP en niet te werken met een verkaveling.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook aan de urbanist gevraagd om een 
nieuw inrichtingsplan op te stellen (2 varianten + 1 variant zoals de stad het niet wenst). Het 
college van burgemeester en schepenen dd. 6 augustus 2019 heeft de 2 scenario’s van een 
mogelijke invulling goedgekeurd met opmerkingen / suggesties. Deze scenario’s met opmerkingen 
/ suggesties werden verwerkt in het gemeentelijk RUP Ramskapelle Dorp - Projectzone 4A 
Hemmestraat - september 2019, voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 26 september 
2019.”

 Het RUP doet evenmin (verordende) uitspraken over het woonlint van de woningen aan de 
Hemmestraat te Ramskapelle. Nochtans heeft dit woonlint – zoals ook de gronden die voorwerp 
uitmaken van het RUP – volgens het gewestplan hetzelfde bestemmingsvoorschrift van 
‘woongebied met landelijk karakter’. 

De woningen langsheen de Hemmestraat zijn conform het BPA Ramskapelle-Dorp (M.B. 
27/07/2007) gelegen in zone 1 ‘zone voor centrumbebouwing’.

 Bovendien dient er een volwaardige wegenis te worden aangelegd, pal achter het woonlint van de 
woningen in de Hemmestraat.

Dit is zeker te verdedigen als een ruimtelijk verantwoorde optie. Anderzijds, vanuit een economisch 
oogpunt, geeft dit ook een gebruiksmeerwaarde voor de woningen aan de Hemmestraat en dus 
waardeverhogende invloed voor de eigenaars van deze woningen. Anderzijds zal de last integraal 
te komen te liggen bij de ontwikkelaar van het woongebied in tweede bouwzone. Wij gaan immers 
van de veronderstelling uit dat noch de Stad Nieuwpoort, noch de aanpalende buurtbewoners, 
financieel ‘vrijwillig’ zullen bijdragen in de last van de realisatie, waarvan ook zij zullen genieten, net 
zoals de bewoners van de nieuw te bouwen woningen.

Een zelfde reflectie maken wij bij de voorliggende visie omtrent de ‘doorwaadbaarheid’, waarbij de 
densiteit van het woonlint voor de nieuw te bouwen woningen relatief laag worden gehouden, maar 
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ook het aandeel aan grond dat een (privatieve) opbrengstwaarde zal hebben (nette-verkoopbare 
m²) beknopt.

Idem voor wat betreft de voorziene bezoekersparking. Deze zullen zeker ook gebruikt kunnen 
worden als ‘gratis’ eerste of tweede parkeerplaats van de bewoners van de bestaande woningen 
aan de Hemmestraat, waar noch de gemeenschap of deze bewoners zullen participeren in de 
lasten.

Dit RUP heeft ongetwijfeld goede intenties als uitgangspunt, met mogelijke belangrijke 
maatschappelijke meerwaarde voor de aanpalende/bewoners alsook de bezoekers van de 
dorpskern van Ramskapelle, maar toch wel met een zeer eenzijdige verdeling van de lasten naar 
de promotor en dus de grondeigenaar.

Eerst en vooral wordt een RUP opgemaakt vanuit een ruimtelijk oogpunt en niet vanuit een 
economisch oogpunt. 

De aanleg van een doodlopende straat ter ontsluiting van de op te richten woningen, dewelke 
sowieso dient te worden aangelegd met of zonder voordeel voor aanpalende, wordt op deze plaats 
voorzien wat het voordeel heeft dat de rand naar het open landschap toe beter/mooier wordt 
afgewerkt en biedt inderdaad het bijkomende voordeel dat de aanpalende tuinen van de woningen 
in de Hemmestraat kunnen ontsluiten op deze weg. 

De mensen in de Hemmestraat kunnen op die manier ook een voordeel genieten van de 
ontwikkeling die zich achter hun deur voor doet. 

Daarnaast werd er gekozen voor een ontwikkeling (in 2de lijn) waarbij de openheid naar het 
achterliggend landschap gerespecteerd wordt. 

Tenslotte dienen bij alle ontwikkelingen een minimaal aantal openbare parkeerplaatsen te worden 
voorzien. Dit omdat een bijkomende nieuwe ontwikkeling de bestaande parkeerlast op het 
openbaar domein niet bijkomend zou belasten. 

Het gebruik hiervan kan inderdaad niet gestaafd worden. 

De perimeter van het voorlopig vastgesteld GRUP komt nagenoeg overeen met de momenteel 
lopende verkavelingsaanvraag (met ref. OMV_2019082658). Enkel rechts van de ‘insteekweg’ 
loodrecht op de Hemmestraat is een beperkte tuinzone niet opgenomen in de huidige 
verkavelingsaanvraag. Langs de linkerzijde zijn nog een aantal vrij liggende gronden.

Waar de huidige aanvraag een aantal percelen niet integreert (bij gebrek aan bouwrechten), wordt 
de toekomstige ontwikkeling niet gehypothekeerd.

De overdrukzone ‘specifieke bepalingen’ is niet opgenomen in de lopende verkavelingsaanvraag. 
Het gaat om de zone achter de woning gelegen te Hemmestraat 17 (perceel 15/02P). Volgens de 
voorschriften van het GRUP zouden er geen nieuwe woongelegenheden mogen opgericht worden 
op dit stuk grond, maar enkel voorzien te worden als groenzone of tuinzone bijkomend aan perceel 
15/02P.

Daar hadden wij als grondeigenaar voorzien om garages te bouwen. Na de nodige inlichtingen te 
hebben gekregen van de stedenbouwkundige ambtenaar is dit zeker mogelijk daar dit perceel 
bouwgrond is tot op heden. Er werd zelfs gezegd dat we hier een huis mochten bouwen, maar dit 
zou zeker niet de bedoeling zijn we zouden opteren om garages te bouwen. Dit zou natuurlijke een 
meerwaarde geven aan het project, indien de mensen een garage kunnen kopen/huren zal dit ook 
resulteren in minder auto’s op de openbare weg.

Binnen de zone dient een globaal project gerealiseerd te worden. De zone achterliggend aan 
perceel 15/02P waarop specifieke bepalingen van toepassing zijn, waar men als grondeigenaar in 
kader van de verkaveling garages wenst op te richten, dient dus in de verkavelingsaanvraag te 
worden opgenomen.

Daarnaast werd tijdens de plenaire vergadering van 10/12/2018 de vraag gesteld of men voor deze 
site verder wou gaan met een verkaveling OF met het opmaken van een RUP. Er werd toen 
besloten om verder het RUP op te maken en niet verder te werken met een verkaveling. Het kan 
niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van een verkavelingsaanvraag, het dient 
omgekeerd te gebeuren.

De overdrukzone ‘specifieke bepalingen’ achterliggend aan het perceel 15/02P langsheen de 
Hemmestraat:
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- dient te worden ingericht voor parkeren en/of openbaar groen en/of tuinzone horende bij de 
woning op perceel 15/02P zoals aangeduid op het bestemmingsplan;

- kan dienen voor een uitbreiding van de woning op perceel 15/02P, waarbij de bouwdiepte ten 
aanzien van de Ramskapellestraat max. 15 meter bedraagt.

 De indicatieve aanduiding ‘zichtas’ wordt zo goed mogelijk gerespecteerd:

o De verkaveling voorziet per ‘woonblok’ van 4 woongelegenheden een bouwvrije strook van 6 
meter ( 2 x 3m). Deze strook kan worden beschouwd als een ‘zichtas’, om de zichtrelatie met 
het achterliggende open ruimtegebied te bewaren.

Waar een carport zou opgetrokken worden, moet het steeds gaan om een open constructie, 
net om te verhinderen dat de visuele band met het achterliggend gebied verloren zou gaan. 
Bovendien wordt enkel het gebruik van hout, als natuurlijk materiaal, toegelaten. 
Verrommeling van de bouwvrije strook tussen de beide woningen wordt op die manier 
vermeden. Het uitgangsprincipe van het GRUP wordt gerespecteerd, zij het in een minder 
strikte vorm.

Afsluitingen, constructies en/of gebouwen mogen de zichtassen niet hinderen.

 Jammer genoeg houdt het voorgenomen GRUP geen of minstens onvoldoende rekening met de 
lopende verkavelingsaanvraag op volgende punten:

o De overdrukzone ‘bouwvrije zone’ heeft een minimale breedte van 5 meter. 

- In het huidige verkavelingsontwerp kan die minimale breedte niet overal gerespecteerd 
worden. op het smalste punt is er slechts een afstand van 3,50 meter. over het merendeel 
van de afstand is er evenwel een minimale afstand van 4,72 meter of ruimer. De 
noodzakelijk geachte 5-meter grens wordt dus nagenoeg overal bereikt en waar dat niet 
het geval is zo maximaal mogelijk benaderd. Bij de verdere uitwerking van de verkaveling 
kan hiermee zo maximaal rekening worden gehouden.

- In deze bouwvrije zone wordt de aanleg van een buffer voorzien. Die is noodzakelijk om de 
waterhuishouding niet te belasten met de voorgenomen ontwikkeling. Deze buffer heeft 
evenwel een groen karakter, zodat die uit zichzelf zorgt voor een overgang naar/integratie 
in het achterliggende open ruimtegebied. 

- De buffer is principieel ook niet te beschouwen als een constructie en/of gebouw, zodat er 
strikt genomen geen strijdigheid met het voorlopig vastgestelde GRUP is.

o (…)

o De beperking van het aantal woongelegenheden tot 15 belemmert de lopende 
verkavelingsaanvraag, die momenteel in 20 loten voorziet. 

- De bouwdichtheid bedraagt in geval van een ontwikkeling met 20 loten, 29.18 
woningen/hectare. Dat is aanvaardbaar vlakbij de dorpskern van Ramskapelle.

- Er worden kleinschalige, kwalitatieve woningen aangeboden (met een in de 
verkavelingsvoorschriften gewaarborgde minimum netto-vloeroppervlakte van 45m²).

- Het beperken van de densiteit van het gebied tot 15 woningen zou geen noemenswaardige 
ruimtelijke en/of landschappelijke meerwaarde kunnen bieden in vergelijking met de 
lopende verkavelingsaanvraag.

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren. 

 Dat er een gemiddelde breedte van 7 meter wordt gevraagd, wordt als een beperking gezien om 
de kleinschaligheid van de ontwikkeling te waarborgen.

Dat bovendien verordenend opgelegd wordt dat het moet gaan om verschillende woontypes met 
een verschillend voorkomen (verspringende bouwlijn, verspringende kroonlijst, verschillende 
materialisatie) komt o.i. de uniformiteit van de totale ontwikkeling niet ten goede.

Een wijk bestaande uit repetitie van uniforme woningen is niet wenselijk. Door wisselende 
gevelbreedtes te voorzien wordt een levendige gevelwand gecreëerd. 
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 De verplichting om de voorgevel te richten naar de open ruimte heeft als gevolg dat er meer 
wegenis (zelfs in halfverharding) zou moeten worden aangelegd. Het lijkt een betere oplossing om 
de woningen eerder klassiek op te trekken, aan de straatzijde, maar de voornaamste leefruimte en 
beleving aan de achterzijde van de woning te voorzien. Op die manier kan het achterliggende 
openruimte gebied ‘in’ de woningen worden gebracht, wordt de hinder voor de voorliggende 
woningen tot een minimum beperkt, wordt de verharding gesupprimeerd.

De conceptscenario’s zijn nuttig als richtinggevend, maar werden in onze verkavelingsaanvraag 
ook verder afgetoetst op haar wenselijkheid en haalbaarheid. Het lijkt ons wat kort door de bocht 
ze als ‘dwingend’ te beschouwen. Dit wordt ten andere ook bevestigd in de toelichtingsnota.

Door de woningen te richten naar het open landschap wordt gestreefd naar een kwalitatieve 
afwerking van de dorpsrand, wordt meer openheid gecreëerd en hebben de woningen een 
zuidgerichte tuin.

Er dient ten aanzien van een klassieke verkaveling idd een bijkomend wandel-/fietspad te worden 
voorzien in de bouwvrije zone, aangelegd in waterdoorlatende materialen. 

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren.

 Bijgebouwen moeten worden opgetrokken in hetzelfde materiaal als het hoofdgebouw. In de 
verkavelingsvoorschriften is voorzien dat er enkel in hout kan bijgebouwd worden. Hout is een 
natuurlijk materiaal, dat de landschappelijke inpasbaarheid verhoogt.

Hout is eveneens een materiaal dat (eventueel pas na verwering) in verschillende kleuren wordt 
geschilderd. 

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren.

 Verhardingen zijn volgens het RUP omschreven dat elk perceel max. 70% mag worden verhard. 
De verkavelingsvoorschriften voorzien een verharding van max. 65% voor de voorgevel en 1/3 van 
de totale onbebouwde private oppervlakte. Alle verhardingen bestaan uit waterdoorlatende 
kleinschalige materialen.

Zoals reeds eerder aangehaald kan het niet de bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van 
een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd te gebeuren.

 We hopen dat uit bovenstaande oplijsting mag blijken dat onze lopende verkavelingsaanvraag op 
een groot aantal punten in overeenstemming is met het voorlopig vastgestelde GRUP. Het grootste 
‘knelpunt’ lijkt de beperking tot 15 woongelegenheden te zijn. We voorzien er momenteel 20. Dat is 
niet overdreven, op deze locatie. We durven dan ook te vragen het GRUP op dit punt aan te 
passen, zodat onze inspanningen niet verloren gaan.

Tijdens de plenaire vergadering van 10/12/2018 werd de vraag gesteld of men voor deze site 
verder wou gaan met een verkaveling OF met het opmaken van een RUP. Er werd toen besloten 
om verder het RUP op te maken en niet verder te werken met een verkaveling. Het kan niet de 
bedoeling zijn een RUP op te maken op maat van een verkavelingsaanvraag, het dient omgekeerd 
te gebeuren.

Bijkomend algemeen advies

De woningen aan de Hemmestraat zijn niet gelegen binnen de contouren van het RUP, waardoor 
hierover geen uitspraken worden gedaan. Op de bouwpercelen kunnen geen garages en/of carports 
worden gerealiseerd. Vrijstaande bijgebouwen zijn toelaatbaar, met een maximale oppervlakte van 
16m². De maximale nokhoogte bedraag 3m. Een bijkomende woning kan worden voorzien, indien dit 
geen negatieve impact heeft op de kwaliteit van de publieke ruimte. De meest aangewezen locatie 
voor deze bijkomende woning is ten noordwesten van reeks woningen, haaks op de Hemmestraat. De 
zichtassen moeten maximaal worden gevrijwaard, door deze te voorzien ter hoogte van het openbaar 
domein. Verder moeten we erop toezien dat de woningen worden gebruikt voor permanente 
bewoning, waardoor de tekst met betrekking tot ‘verplichte domicilie’ moet worden toegevoegd.

Art.2. Het Gemeentelijk RUP Ramskapelle - Dorp Projectzone 4A Hemmestraat definitief te 
aanvaarden.

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de urbanist en de dienst Omgeving.
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